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   هـ هـ١٤٢٥١٤٢٥  ربيع األولربيع األول    --  عاشرعاشر العدد ال العدد ال––نشرة عسكرية تصدر عن اللجنة العسكرية للمجاهدين يف جزيرة العرب نشرة عسكرية تصدر عن اللجنة العسكرية للمجاهدين يف جزيرة العرب 

   

احلمد هللا الذي أبقى من عباده عصابة من املؤمنني جتاهد يف سبيله وتذيق الكفار الويل والعذاب جـزاء                  
لصالة والسالم على من بعث بالسيف بني يدي الساعة بشرياً          صدهم عن سبيل اهللا وإيذاء عباد اهللا ، وا        

  :ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً وبعد 
إنَّ من كرم اهللا تعاىل على عبده أن يصطفيه ضمن تلك الطائفة املنصورة اليت تعلي راية الـدين وترفـع         

       له الشهادة يف سـبيله  لواء اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل ، ومن متام الكرم واملن ة من اهللا على عبده أن يكتب
أال فما أسعد من محل راية اجلهاد وإن كانت ثقيلـة ،            ..كما متىن ذلك خري الربية عليه الصالة والسالم         

حىت قدم على ربه مقبالً     .. أال ما أسعد من محل سالحه بيده مقاتالً ومناضالً عن دينه وإخوانه املسلمني              
غـري آبـٍه بتخـذيل    ..  ما عند اهللا والدار اآلخـرة  ممزقة أشالؤه يرجو.. جاً بدمائه  رمض.. غري مدبر   
  .أال إم هم الفائزون .. أال إنَّ أولئك هم املفلحون .. وال بإرجاف املرجفني .. املخذلني 

  وارزقنـا شـهادة يف  ،اللهم اجعلنا منهم ومن حزبك املفلحني ، اللهم خذ من دمائنا اليوم حىت ترضى            
   ..سبيلك

   

  ....كتاب يهدي كتاب يهدي   §§
  العبرة بالحقائق والمعانيالعبرة بالحقائق والمعاني

  ....وسيف ينصر وسيف ينصر   §§
                        ٢٢البيكا البيكا           

  ....عذب القول عذب القول   §§
 !!!!        الشـــــــــــوكة         الشـــــــــــوكة 

 

                                  ....احلق بالقافلة احلق بالقافلة   §§

  للراغبين في الجهادللراغبين في الجهاد
   .. ..حرب العصاباتحرب العصابات  §§
  ــــفــــف                        الخطــ                        الخطــ      
   .. ..من عبق التاريخمن عبق التاريخ  §§
  .. ..                     معركة مؤتة                     معركة مؤتة   
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احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ، نبينا حممد وعلى آله صحبه أمجعني ،                    
  :نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد 

ديل للباطل مدة    أُ فإن هذه األمة مرحومة برمحة اهللا حيث جعل اهللا العاقبة للمتقني والظهور ألهل احلق مهما              
        اهدون وتضيق عليهم احلال ويشتد األمر حـىت          من الزمان ، وقد مرت باجلهاد املعاصر فترات يبتلى فيها ا

اهدين بألسنة حداد ويصدم السيئة باهللا تعاىل ، وجيدون الفرصة أفضل ما تكون لسلق اشن ق املنافقون ظنو
     ، و ) ال جتاهدوا فليس اجلهـاد حـالً   (  كنت قد قلت لكم : وكل يرفع صوته ،  تجهيل  التشنيع و محالت ال 

وحنو ذلك مما يكنونه حال ظهور ااهدين وقوم وعزم ، وال ) كنت قد حذرت من تضييع طاقات األمة ( 
يصربون على كتمانه إذا ما امتحن اهللا الناس مبا يشاء من األقدار ، ومن تلك الفترات ما حصل اية اجلهـاد     

ألفغاين األول حال اقتتال األحزاب ، وما حصل بعد اشتداد األمور على ااهدين يف الشيشان يف احلـرب                  ا
  ) .طالبان ( الثانية ، وآخرها ما حدث للمجاهدين يف أفغانستان بعد سقوط اإلمارة اإلسالمية 

الث منذ االحتالل األمريكي يف   واليوم يتجاوز ااهدون تلك املرحلة احلرجة حبمد اهللا ويدخل عليهم العام الث           
أفغانستان وهم يف ثبات واحلمد هللا وهذا أهم ما يف القضية ألن املتسلح بالصرب مع التقوى ال بد أن يظفر يوماً 
من األيام ، ومير عليهم هذا العام الثالث وهم يف تقدم وجناح عسكري ميهد هلزمية منكرة لقـوات احللـف                    

ن الدن نصره اهللا من بني أولئك ااهدين ليشجع ااهدين يف العراق ويشد             الصلييب ، وخيرج الشيخ أسامة ب     
بل ويعد باجلوائز العظام ملن يقتل زعماء األمم املتحدة وأئمة الكفـر مـن              يف رسالة جديدة ،     من عضدهم   

ـ                  ى األمريكان وغريهم يف العراق ، حيث أصبح العراق جبهة جديدة تشتعل ناراً على العدو األمريكـي ليبق
 رغم قصرها تعطي دالالت مهمة يف مسار فرسالة الشيخ حفظه اهللايقاسي األمرين يف بلدين من بالد املسلمني 

 أصبح من استقرار الوضع مبكان حبيث يعطي الذهب ويعد به مستشعراً            هوأن،  العمل اجلهادي يف هذا الزمان      
ن عمالت الزيـف وجـود وال    وال غريه مقدرته على تسليم اجلوائز بإذن اهللا يف وقت لن يكون فيه للدوالر     

  .  قيمة
سيمضي اجلهاد بإذن اهللا وسيهزم األمريكان يف العراق وأفغانستان وسيعرف املستهزئون سـخف عقـوهلم               
وغفلتهم ، وكيف غابت عنهم معاين الشرع ووعود اجلبار سبحانه ، وكيف كانوا يتعاملون مع قضايا اجلهاد   

لعواطف على حساب أوامر الشرع ، وتقدم مصلحة الدنيا على مـصلحة            بنظرات مادية حبتة تغلب جانب ا     
 حترك ساكناً يف هذا العامل الفسيح ألن العدو يعرف قيمتها ، أما كلمة              اآلخرة ، لذا مل يكن لكلمام أثر ومل       

 على أرض   تز هلا الدنيا وينتظر األعداء تأويلها     ،   شأن آخر    لهاهذا الرجل املبارك الذي التزم طريق اجلهاد ف       
ذَّب ويلمسها أهل األرض شرقاً وغرباً ويف كـل أرض          كَ اليت ال ت   هم مبصداقيتها الشواهد  يزيد يقين ، و الواقع  

اهدين الشرفاءوطئها جماهدمن ا   .  
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وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدواً شياِطني الِْأنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف  ( :يقول اهللا تعاىل 
يِه أَفِْئدةُ الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة  وِلتصغى ِإلَ-الْقَوِل غُروراً ولَو شاَء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

 .) وِليرضوه وِليقْتِرفُوا ما هم مقْتِرفُونَ
 كثري من الناس يغتر بالعناوين الرباقة وتصغى أفئدم إىل الالفتات الكبرية واملزخرفة اليت ترفعها الدول واألنظمة

تتسمى ا كثري من الطوائف والفرق  مساء واألوصاف اليت تتصف أووالسطحيون السذج يغترون كذلك باأل، 
وهو الشيء .. واجلماعات ؛ ويرضون تلك اجلماعات دون أن ينظروا يف حقيقتها وحقيقة مسمياا وأوصافها 

  منهم يف احنرافات يف املنهاج وختبط بني سبيل املؤمننيالذي يغرر م ويلبس عليهم أمرهم ورمبا أوقع كثرياً
  . وسبيل ارمني 

ولذلك احترف كثري من شياطني اجلن واإلنس حرفة زخرفة األمساء وامتهنوا مهنة تضخيم الالفتات وتلميعها 
   .  والصواب ولصرفهم عن املنهاجوتسميتها بغري أمسائها احلقيقية حلرف أتباعهم عن جادة احلق

وطريقة شيطانية ؛ إذ أن أول من زخرف األمساء بليسية إوخدعة تسمية األشياء بغري أمسائها احلقيقية سنة 
وتالعب ا ليموه احلقائق وخيادع البشر هو إبليس فهو صاحب هذه السنة والطريقة حني مسى شجرة الطرد 

تهجها وتابعه على هذه الطريقة وان..  واحلرمان بشجرة اخللد وملك ال يبلى ؛ ليغرر بأبينا آدم عليه السالم 
  .الشرع أهل النفاق وأعداء 

إذا قيل هلم ال تفسدوا (  منذ القدم وأم فقد ذكر اهللا عز وجل أن أهل النفاق ميارسون هذه اللعبة اخلبيثة أيضاً
  ..فهنا مسوا الفساد إصالحا)  يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون 

نِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا ِبما أُ ( :وقال تعاىل 
وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَوا ِإلَى ) ٦٠(ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَنْ يِضلَّهم ضالالً بِعيداً 

فَكَيف ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ ِبما قَدمت ) ٦١(ى الرسوِل رأَيت الْمناِفِقني يصدونَ عنك صدوداًما أَنزلَ اللَّه وِإلَ
  .) أَيِديِهم ثُم جاُءوك يحِلفُونَ ِباللَِّه ِإنْ أَردنا ِإلَّا ِإحساناً وتوِفيقاً

ِفيقاًوهنا مسوا حتاكمهم إىل الطاغوت ِإحوتاناً وس . !!  
وهو دأب كل الطواغيت ومن نهجهم ج  ويصفون زيغهم  ،  وإحساناًجيعلون كفرهم وإحلادهم إمياناً؛
ويف املقابل !! ، ويسمون إرهام وإذالهلم لعباد اهللا باألمن وخدمة الشعب  وإفسادهم باإلصالح والرشاد

  . !! اإلخالل باألمن واإلرهاب ينعتون جهاد املوحدين ودعوم بالتخريب و
    . )ِإني أَخاف أَنْ يبدلَ ِدينكُم أَو أَنْ يظِْهر ِفي الْأَرِض الْفَساد  ( : قال فرعون عن موسى ودعوته وقدمياً
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و كذا مسوا اخلمر املشروبات ..  غوهوكذلك زخرفوا الربا ومسوه مبسميات عصرية كالفوائد والعوائد ليسو
  ..وحيةالر

   . )يشرب ناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها ( : ويف احلديث الصحيح
فتحت ..  من اجلماعات والفرق والطوائف تسنت ذه السنة لترويج بدعها وحنن نشاهد يف زماننا كثرياً

  ، طلهم العريض املزخرفة يروج الرافضة لباةوذا املسمى اجلميل والالفت، دعوى مواالة آل البيت وحمبتهم 
فيقولون بتحريف القرآن ويطعنون بعرض زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم ويكفرون مجهور أصحابه كل 

   . !!ذلك حتت مسمى حب آل البيت وبدعوى مواالم والدفاع عنهم 
   . !!ومن الفرق من مسى عقيدة الكفر القائمة على االحتاد واحللول ؛ توحيدا 

  .تروجيا لباطله ،  يهاًترت؛ ات الرب ومنهم من جعل نفي صف
   !!  هلا بني عوام املسلمني وتضليالًال أهل زماننا من يسمي الدميقراطية ويصفها بالشورى تروجياًومن ضلّ

ومنهم من يصف ويسمي حكام الردة وطواغيت الكفر بوالة األمور كي يدخل الناس يف طاعتهم ويسوقهم 
  .. إىل مواالم 

دعاة التوحيد وااهدين اخلارجني على طواغيت الكفر بالتكفرييني واخلوارج ؛ ويسمي ومنهم من يسمي 
  !! بوصل الطواغيت  عن دعوة التوحيد وترغيباً؛ تنفرياً نبطاحي للطواغيت بالنهج السلفي األثريمنهجه اال

ن جرأة حمقق كبري يف حىت بلغ يب العجب مبلغه م..   كثرياًوهذا النهج استحسنته احلكومات واستعملته أيضاً
 أنا : -وهو يرى متعر وجهي  - دائرة املخابرات وهو يسب ديين وعقيديت بأفحش األلفاظ ؛ مث يستدرك قائالً

  !!أنت زنديق! أنت دينك غري الدين الصحيح !! ال أسب العقيدة والدين الصحيح ؛ بل أسب دينك أنت 
    ..فلو نفعه هذا التالعب لنفع من قبله شيخه إبليس 

وعليه فعلى طالب احلق أن ال ينقاد للزخارف واألمساء حىت ينظر يف حقائقها وأن ال تغره الالفتات الضخمة 
ميزان ، على ميزان الشرع  ، وملعانيها ال مبانيها ؛  حلقائقها ال أمسائهاعارضاً.. حىت ينظر فيما وراءها 

؛ وأن ال يصغى فؤاده إىل تلكم الزخارف أو يرتضيها ؛ التوحيد الذي ميزناه عن سائر املوازين يف املرة السابقة 
  ..  على اجلادة وال ينحرف أو يتشوش عليه املنهاجوذلك من أجل أن يبقى مستقيماً

  .وإمنا االعتبار باحلقائق واملعاين ، ليس االعتبار باألمساء واملباين ف
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  فك مشتت اللهب 
  . خرج إليك ي ليتم فك مشتت اللهب بدفع قيده إىل اخللف مث إدارته

 
  . مع مالحظة أن مشتت اللهب ال يفتح إال يف حاالت خاصة ، كحدوث كسر به مثالً 

رتلق أفقي وذلك لتحريك الفريضة يف نفس جهة اهلدف املتحرك مبقدار أما وحدة املسافات فيوجد ا تدريج م
  . معين من األقسام ويف نفس اجلهة اليت ب منها الرياح وتحسب هذه األقسام كما سبق 

   ١٥ /م×عدد األقسام س
  . السرعة بالكم = س 
  . املسافة باملئات = م 
  . رقم ثابت  = ١٥

  .  يأيت منها اهلدف ونسدد على الشعرية واهلدف مث نرمي بإذن اهللا مث حنرك الفريضة لنفس اجلهة اليت

  
  لتركيب الشريط عند فتح غطاء البدن 

  . نفك قيد غطاء البدن  -١
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خنرج لسان الشريط خارج بدن السالح وندخل مؤخرة الطلقة األوىل يف القط الطلقات املوجود يف  -٢

 . جمموعة األقسام 

 
 . ونسحب األقسام ليكون السالح جاهزاً للرمي مث نغلق غطاء البدن ونقيده  -٣
  

  تركيب الشريط بدون فتح غطاء البدن 
أخرج الشريط من املخزن ، ومن فتحة إدخال الشريط املوجودة على ميني السالح مد لسان الشريط مث                  -١

  . اسحبه من الناحية اليسرى 

 
، اسحب األقسام وابـق ممـسكاً       بعد سحب اللسان قليالً سيتوقف ، وذلك بسبب اعتراض الالقط له             -٢

 ٍذ سحب الشريط إىل داخل السالحبلسان الشريط ، وعند سحب األقسام ينسحب الالقط وميكنك عندئ

 
 . أرجع ذراع ساحب األقسام بينما تبقى األقسام ممسوكة يف اخللف  -٣
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اليت وِضعت ( ىل اآلن اضغط على الزناد لكي تتقدم األقسام ومعها الالقط الذي ميسك مبؤخرة الطلقة األو -٤
 ) . يف مكاا هذا عندما رجعت األقسام أثناء عملية سحبها 

 
الطلقة األوىل اآلن يف مكاا والالقط ممسك مبؤخرا ، بسحب األقسام اآلن مرة أخرى يكون السالح                 -٥

 . جاهزاً للرمي 

 
  طريقة العمل 

  . يعبأ الشريط بالطلقات  -١
ضع الشريط املعبأ بالطلقات داخل املخزن مث قم بتركيب املخزن يف بدن            افتح قيد املخزن وارفع الغطاء و      -٢

 . السالح 
تستطيع تركيب الشريط بدون فتح الغطاء ، وذلك للمحافظة على األجزاء الداخلية من األتربة والغبار ،                -٣

ـ                  ة ويتم ذلك بإدخال اللسان املوجود يف مقدمة الشريط باليد اليمىن داخل السالح مث سحبه مـن اجله
 . األخرى باليد اليسرى 

 
اسحب جمموعة األقسام إىل اخللف بواسطة عتلة التلقيم اليدوية ، مث أرجع العتلة إىل موضعها مث اضـغط      -٤

على ذيل الزناد وأنت ممسك بلسان الشريط باليد اليسرى فتتحرر جمموعة األقسام ويقوم املخلب بإمساك 
 التلقيم اليدوية مث أرجع العتلة إىل موضـعها ، أثنـاء            الطلقة ، اسحب األقسام مرة أخرى بواسطة عتلة       

رجوع األقسام سيسحب املخلب الطلقة من الشريط ، ويتحرك ساحب الشريط جبريان عتلته الـسفلى               
 . على السكة اجلانبية لقاعدة جمموعة األقسام ويفتح غطاء خروج الظرف الفارغ 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٩  

 
جودة أسفل الغطاء تفصل األخرية الطلقة مـن املخلـب          عند مرور جمموعة األقسام بالقطعة املعدنية املو       -٥

 . وترتهلا إىل األسفل ، وتواصل جمموعة األقسام رجوعها إىل اخللف حىت اية مسارها 

    
عند الضغط على الزناد تنخفض الصفيحة املقيدة لألقسام وتنطلق األقسام إىل األمام آخذةً معها الطلقـة      -٦

قدمة جمموعة اإلبرة وتلقمها يف حجرة االنفجار ، وحتدث عملية إحكـام       املوجودة يف طريقها بواسطة م    
يف اجتاه دوران عقارب الساعة وتتوقف جمموعة اإلبرة ذه الوضعية  ) 30ْ( الغلق بدوران جمموعة اإلبرة 

 . ويتحرك ساحب الشريط إىل اخلارج 

 
 وينطلق املقذوف إىل األمام وترجع فجاراالنوعند تقدم بقية األقسام تربز اإلبرة وتطرق الكبسولة وحيدث  -٧

 . نسبة من الغاز من أنبوب الغاز فتدفع املكبس إىل الوراء 

 
عكس عقارب الساعة وتفك إحكام الغلق       ) 30ْ( عند رجوع األقسام إىل اخللف تدور جمموعة اإلبرة          -٨

ط ويتحرك ساحب وتعود ومعها الظرف الفارغ ، ويف ذات الوقت يلتقط املخلب طلقة جديدة من الشري
 . الشريط بطلقة جديدة إىل الداخل 

 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٠  

يقوم السن القاذف للظرف الفارغ بقذف الظرف إىل اخلارج وجتهز القطعة املعدنية املوجـودة أسـفل                 -٩
الغطاء الطلقة املسحوبة بواسطة املخلب وترتهلا إىل جمراها وتكمل جمموعة األقسام رجوعهـا وتتقيـد               

 . ا مت الضغط على الزناد مرة أخرى بالالقط وتتكرر العملية إذا م

  
  منظم الغاز 
وإذا أردت أن تضبط الغاز بطريقة معينة ، فما عليك إال أن تدخل  ) ٣ – ١(  مواضع مرقمة من   ةتوجد ثالث 

الظرف الفارغ من ناحية الكبسولة داخل الفتحة املوجودة أسفل املنظم ، مث إدارته جانبياً حسب كمية الغاز                 
  . ها للخارج املراد إخراج

o     وكان السالح نظيفاً فمعىن ذلك أنك أقفلـت ثقبـاً واحـداً     ) ١( فإذا وضعت املنظم على الرقم
 طلقة يف الدقيقة ٦٠٠ة يف حدود وتركت ثقبني لتسريب الغاز ، ويف هذه احلالة تكون الكثافة النرياني

. 
o        احداً لتسريب الغاز مما يؤدي     فمعىن ذلك أنك فتحت ثقباً و      ) ٢( أما إذا وضعت املنظّم على الرقم

 .  طلقة يف الدقيقة ٧٠٠إىل رجوع األقسام بسرعة ، وبالتايل تزيد الكثافة النريانية لتصبح 
o        مجيع الثقوب فال خيـرج أي غـاز     ) ٣( أما إذا وضعت املنظّم على الرقم فمعىن ذلك أنك أقفلت

يف الدقيقة ، ويستخدم هذا الوضـع يف   طلقة ٩٠٠للخارج ، وتكون الكثافة النريانية يف هذه احلالة       
املدرعات لعدم وجود دخان ، كما يستخدم أيضاً عند الرماية والسالح متسخ ، إذ يعيق الكربون                 
املتراكم يف البستون املكبس احلركة ، مما يتطلب مزيداً من الغاز لدفعه ، ونالحظ أن هذه الطريقـة             

 . مر السبطانة واألجزاء املتحركة داخل السالح تعطي كثافة نريانية عالية ، ولكنها تقلل من ع
 طلقات البيكا  

   : تتألف الطلقة احلية من :أجزاء الطلقة 
  . الرصاصة  -١
 . الظرف الفارغ  -٢
 . احلشوة  -٣
 . الصاعق  -٤

   :) أنواع الطلقات ( العتاد املستخدم للرمي 
  . طلقات اعتيادية  -١

 . رصاصة ذات نواة فوالذية  •
  . ١٩٠٨رصاصة خفيفة طراز  •



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١١  

  .  ١٩٣٠رصاصة ثقيلة طراز  •
  . رسام  -٢
 . خارقة  -٣
 . حارقة  -٤

   :ولتمييز هذه األنواع صِبغَ رأس كل منها بلون معني ، وفيما يلي نبذ عن كل نوٍع منها 
   :الطلقة االعتيادية ، وتستخدم لرمي األشخاص يف العراء ومن وراء السواتر ، وتشمل األنواع التالية -١
 وتتألف من نواة مصنوعة من سبيكة التمباك وطبقة رصاصية ونواة فوالذية ، :ة رصاصة ذات نواة فوالذي •

  :ويطلى رأس هذه الرصاصة باللون الفضي ، ومكونات هذه الطلقة 
 . الرصاصة  -١
 . الظرف  -٢
 . احلشوة  -٣
 ) .                       الكبسولة ( الصاعق  -٤
 . العنق  -٥
 . العتار  -٦
 . السندان  -٧
 . ثقب  -٨
 . عقة املادة الصا -٩

 ، وتتألف من غالف فوالذي مغطّى مبادة التمباك وطبقة رصاصية ، وليس             ١٩٠٨رصاصة خفيفة طراز     -١
 . هلذه الرصاصة لونٌ مميز 

 ، وتركيبها يشبه تركيب اخلفيفة ، ولكنها ختتلف عنها بشكلها ولوا ويغطّى ١٩٣٠رصاصة ثقيلة طراز  -٢
 . رأس هذه الرصاصة باللون األصفر 

وكذلك للرمـي   )  م   ١٠٠٠( م ، وتستخدم للداللة على األهداف ولتصحيح النريان ملسافة          طلقة الرسا  -٣
 غالف ونواة رصاصية ومادة مضيئة عند الذنب ، وعند الرمي ينتقل            :على القوة البشرية ، وتتألف من       

المعاً ميكـن   اللهب من احلشوة الرئيسية إىل مادة الذنب اليت حتترق أثناء طرياا حيث تترك أثراً مضيئاً                
  . رؤيته بالليل والنهار ويطلى رأس املقذوف باألخضر 

 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٢  

 

 
  . الغالف  -١
 . الطبقة الرصاصية  -٢
 . النواة  -٣
 . طبقات مادة الرسام  -٤
 . مادة الرسام  -٥
 . املادة احلارقة  -٦

 تستخدم إلشعال املادة القابلة لالحتراق ، ولرمي األشخاص املوجـودين خلـف             : الطلقة اخلارقة احلارقة  
 غالف ونواة فوالذية وطبقة رصاصـية       :م ، وتتألف من     ٥٠٠واتر اخلفيفة واحملميني بدروع على مسافة       الس

ومادة حارقة ، وعند اصطدامها بالدرع تلتهب املادة احلارقة ، ويشعل اللهب السائل القابل لالحتراق مـن                 
  . نني األمحر واألسود خالل ثقب الدرع الذي أحدثته النواة الفوالذية ، ويطلى رأس الرصاصة باللو

   : خصص لوضع حشوة اإلطالق وجلميع أقسام الطلقة ، ويتألف الظرف من اآليت : الظرف
البدن الذي توضع فيه احلشوة ، العنق الذي يثبت الرصاصة ، كعب الطلقة ، القاعدة اليت حتتوي على ثقـب       

رئيسية ، والكتف الذي تـستقر الطلقـة        الكبسولة وثقبني داخل جمال الكبسولة ملرور اللهب إىل احلشوة ال         
  . بواسطته يف احلجرة 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٣  

 كأس من النحاس األصفر ، ومادة صاعقة ودائرة : ويستخدم الصاعق إلشعال احلشوة ويتألف من      : الصاعق
  . معدنية رقيقة تغطّي املادة الصاعقة 

  . نة أثناء احتراقها  وِضعت داخل الظرف وتستخدم لدفع الرصاصة بواسطة الغازات املتكو: احلشوة
  

  ألوان املقذوفات 
  الروسية 

  
   :الصينية 

 .  م ، أما بعد هذا التاريخ فأصبح بدون لون مميز ١٩٦٧مقذوف عادي أبيض ملا قبل  •
 أما بعـد هـذا      – م   ١٩٦٧ هذا قبل عام     –مقذوف حارق خارق أسود يف األعلى وأمحر يف األسفل           •

 . التاريخ فقد أصبح اللون أسود 
   :ية التشيك

مثل املقذوفات الروسية واالختالف فقط يف مقذوف قياس املسافة لونه أخضر يف األعلى ويف األسـفل                 •
 . أبيض 

 . مقذوف حارق ولونه أصفر  •
   :الفنلندية 

 D٢٧٨ أبيض :الرسام  •
 D٢٧٧ أزرق :اخلارق  •
 .  أسود وأمحر :خارق حارق  •
 .  أمحر :مقذوف رصد  •
 D٢٧٦ أصفر :حارق  •
  .  D١٦٦ن  بدون لو:عادي  •



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٤  

  

 


                                                        @@@  

  
  مد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، نبينا حم

نواصل يف هذا األسبوع برنامج اللياقة البدنية للقوات اخلاصة ، وقد تقدم معنا جدول األسبوعني األول والثاين 
  .. ، ونأخذ يف هذا العدد بإذن اهللا األسبوعني الثالث والرابع 

   :األسبوع الثالث 
   سباحة ومتارين بدنية :السبت 

   ١٠× ) اختياري (  مترين بطن /  ١٠ ×٢٠مترين ضغط /  ١٠×  م سباحة حرة ١٠٠ 
                    ١٠  
                  ٩   ٩  

               ٨         ٨  
                   ٧  متارين سحب  ٧           

     ٦                            ٦ 
   . ١٠ مث ١٥ مث ٢٠ مث ٢٥ :متارين غوص 

ق متارين العمرة ٢٥ ميني – مرة ، يسار ٢٥ أعلى –أسفل  :ن  .  
 اإلصابات النامجة عن اإلفراط يف اجلري والكسور       الحتمال حدوث  يوقف اجلري يف هذا األسبوع       :مالحظة  

  . يف قصبة الساق والتمزقات ، فاسترح هذا األسبوع حىت ولو شعرت بأنك حبال جيدة 
سباحة حرة بالسرعة / م بدون زعانف    ٥٠٠/ باحة بالزعانف   م س ٥٠٠/  م تسخني    ٢٠٠ : سباحة   : األحد

  .  تربيد ٢٠٠/  ملدة دقيقتني لكل مرة ٣× م ١٠٠القصوى 
( متـرين بطـن     / ١٠ × ٢٠مترين ضـغط     / ١٠× م  ١٠٠ سباحة حرة     :سباحة ومتارين بدنية     :االثنني  

 أعلـى   – أسفل   :ين العنق   متار/ لكل طريقة    ) ٨ – ٦ – ٤ – ٢( متارين سحب    / ١٠ × ٢٠) اختياري  
 × ١٠متارين ضغط عادية    /  لكل واحدة    ٢٠ × ١٠متارين جلوس عادية    /  مرة   ٢٥ ميني   – مرة ، يسار     ٢٥
  .ركة الغطس أو متارين دفع عاديةح/ متارين دفع الساقني /  ثالثية الرؤوس :متارين دفع مع شد العضلة  / ٢٥

سباحة حرة بالسرعة / م بدون زعانف ٥٠٠/ حة بالزعانف م سبا٥٠٠/  م تسخني ٢٠٠ : سباحة : الثالثاء
  . م تربيد ٢٠٠/  دقيقتني لكل مرة ٣× م ١٠٠القصوى 
  سباحة بالزعانف  / ١٠ × ٢٠مترين ضغط  /  ١٠× م ١٠٠ سباحة حرة  :سباحة ومتارين بدنية  : األربعاء
   :متارين سحب حسب اهلرم  / ١٠×م ٥٠٠

  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٥  

                   ١٠  
                  ٩   ٩  

               ٨         ٨  
                   ٧  متارين سحب  ٧           

      ٦                          ٦ 
  .  مرة ٢٥ ميني – مرة ، يسار ٢٥ أعلى – أسفل :متارين العنق  / ١٠ – ١٥ – ٢٠ – ٢٥متارين غوص 

  ) .  كلم هرولة ١،٥كلم بالسرعة القصوى ، و  ١،٥(  كلم ضمن فترة حمددة ٣جري  : اخلميس
 سباحة بالسرعة القصوى ،     ٥٠ × ١٠/  بدون زعانف    ٥٠٠/ م بالزعانف   ٥٠٠/ م تسخني   ٢٠٠ :سباحة  

  . م تربيد ٢٠٠/ دقيقتني لكل مرة 
 رفع العقبني  / ١٥ × ٣ بالركبة   االحنناءمتارين   / ١٥ × ٣ وضع القرفصاء    :متارين للجزء األسفل من اجلسد      

  .  مرة ٥٠وضع احلبو  / ١٥ × ٣
    راحة:اجلمعة 

  

  األسبوع الرابع 
  وهو اختبار للياقة البدنية يف هذا الربنامج  :السبت 

متارين جلوس ) / أقصى عدد ممكن يف دقيقتني ( متارين ضغط /  ضربة جانبية أو ضربة صدر :م سباحة ٥٠٠ 
  .  كلم جري ١،٥) / عدد ممكن بدون وقت حمدد أقصى ( متارين سحب ) / أقصى عدد ممكن يف دقيقتني ( 

 : دقيقة ٢١ كلم يف ٣جري /  دقيقة ٣٠ كلم بالزعانف يف    ١سباحة  /  دقيقة   ٢١ كلم يف    ٣جري   : األحد
  .  دقيقة ١٥ ساعة و:إمجايل الوقت 
 . مرة ٣٥ ميني – مرة ، يسار ٣٥ أعلى – أسفل :متارين العنق 

ريقـة ، جممـوع     لكل ط  ) ٨ – ٦ – ٤ – ٢(  متارين سحب    :ن اجلسد    متارين للجزء األعلى م    : االثنني
  . ١٠٠التمارين 

                     ٥٠                                                       ٢٥                                          
                  ٤٠  ٤٠                                                   ٢٠ ٢٠         

               ٣٠         ٣٠                                            ١٥       ١٥                     
                   ٢٠متارين جلوس    ٢٠                                    ١٠   متارين دفع  ١٠           

       ١٠                         ١٠                            ٥                           ٥                  
  

أقصى عدد  / أقصى عدد من متارين الضغط يف دقيقتني        / بثمان خطوات أقصى عدد     ) الضغط  ( مترين الدفع   
  . أقصى عدد من متارين السحب / من متارين اجللوس يف دقيقتني 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٦  

 ١٠متارين االحنناء بالركبة  / ٢٠ – ١٥ – ١٠ وضع القرفصاء :ن للجزء األسفل من اجلسد   متاري  :الثالثاء  
متارين  / ٢٠ – ١٥ – ١٠) لكل ساق   ( رفع العقبني    / ٢٠ – ١٥ – ١٠وثبة الضفدع    / ٢٠ – ١٥ –

   . ٣٥)  ميني –يسار  ( ٣٥)  أسفل –أعلى ( متارين العنق  / ١٠٠وضع احلبو  / ٢٠ – ١٥ – ١٠قفز 
م ٤٠ – بثالثة أرباع السرعة ٣×  م ٤٠ – بالسرعة القصوى ٣× م ٢٠ – بنصف السرعة ٢×  م ٢٠ ريج
 ٣× م  ١٠٠ – بالسرعة القـصوى     ٤× م  ٨٠ – بالسرعة القصوى    ٥× × م  ٦٠ – بالسرعة القصوى    ٣× 

  . بالسرعة القصوى 
  . م تربيد ٢٠٠/ ف م بالزعان٥٠٠/ م سباحة حرة ٥٠٠/ م سباحة جانبية ٥٠٠/ م تسخني ٢٠٠ :سباحة 
  .  دقيقة ٣٥ كلم يف ٥جري  : األربعاء
 –القبضة العادية (  لكل طريقة ٨ – ٦ – ٤ – ٢ متارين سحب :متارين للجزء األعلى من اجلسد  : اخلميس
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@@@  
  

  :ه ، أما بعد احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن واال
فإن من املهم جداً للشباب وااهدين والراغبني يف اجلهاد يف سبيل اهللا يف جزيرة العرب أن يكـون لـديهم                    
تصور واضح عن طبيعة العمل اجلهادي وكيف ميكن أن يسهموا فيه مبا يعذرون به أمام اهللا تعاىل ، فقد كانت 

بغي أن يستفاد منها يف تطوير أعمالنا وتصعيد جهادنـا ضـد   الفترة املاضية مليئة بالدروس والتجارب اليت ين  
  . أعداء الدين

واهللا   حنسبهم كـذلك   –يؤكد على هذا األمر كثرة األسئلة والرسائل واملطالبات من قبل إخوان لنا صادقني              
لتوجيـه   بايطالبون اال للعمل خلدمة الدين واجلهاد يف سبيل اهللا ، و         م إىل أن يفتح هل      يتشوقون  –حسيبهم  

االنضمام لقوافل ااهدين ، وأعداد أخرى تطلب اإلذن بالعمل ، وفئـات هلـا اقتراحـات أو           يف   ونرغبيو
لذا فأحب أن أبني ما هو جـدير بـالتبيني   ل اجلهادي خالل الفترة املاضية ،      انتقادات ومالحظات على العم   

  :فأقول 
لبلد لتحكيم الشريعة وطرد احملتلني الغزاة من صليبيني        ينبغي أن يعي املسلمون أن اجلهاد يف سبيل اهللا يف هذا ا           

ومرتدين هو واجب املكلفني القادرين مجيعاً علماء وعامة ، صاحلني وفاسقني ، فقراء وأغنياء ، رجاالً ونساء                 
فمن الضروري جداً أن يفهم الناس أن هذا الواجب ليس حمصوراً باملطلوبني التسعة عشر أو الستة والعشرين ، 

 أعز اهللا - كان النظام السعودي حريصاً على ترسيخ ذلك فينبغي أن ال ننخدع بتلبيسه ، فهؤالء اإلخوة             وإذا
رخيياً يف حتريض الناس وتعريفهم بـاحلق       ا  ليسوا إال طليعة لألمة وأحسبهم قد أدوا دوراً كبرياً وت           –م دينه   

 حيرص على ترسيخه على مدى عـشرات   وكسر حاجز اهليبة واخلوف الذي كان النظام      ،  وبقضيتهم العادلة   
 وكان هلم دور كبري يف ضـرب  ،  – بفضل اهللا ورمحته –السنني فاقتلعه الشباب ااهد يف أشهر معدودات     

األمثلة الواقعية احلية احملسوسة على مبدأ التوكل على اهللا واليقني والصرب وغري ذلك من مهمات أعمال القلوب 
وأحسب أن لو استشهدوا عن بكرة أبيهم أن احلجة قد قامت           ،  ى هذا الطريق    وما بقي عليهم إال الثبات عل     

م ومبن عاوم من إخوام ، وبقي دور املسلمني من بعدهم ليحملوا الراية ويكملوا املسرية ، لذا فإن من قلة 
       العقل والتوفيق أن خيتزل هذا الواجب الشرعي العظيم يف بضعة أشخاص ال يما عليهم من هم أن عليهرى غري 

  .التبعة والتكليف 
فالواجب إذاً املبادرة واالجتهاد واإلبداع يف القيام بواجب اجلهاد يف سبيل اهللا ، وأن ال يتواكل املسلم علـى             
هؤالء ااهدين املعدودين ، بل عليه أن يسعى جهده يف ذلك ، ويتأكد الواجب يف حق من آتاه اهللا علماً من          

 يف حقهم أعظم ، وعلى       الواجب لعسكرية ، أو سبق له التدريب يف أي مكان فهؤالءِ         علوم احلرب والثقافة ا   
  .من مل يكن مثلهم يف القدرة العسكرية أن يعينهم مبا يستطيع ومبا حيتاجون إليه مما ال بد هلم منه 
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ب فليس بعد أمر    وإن من غري ادي أن ينتظر اإلخوة الراغبون يف اجلهاد إذناً من أحد باجلهاد يف جزيرة العر                
وما كَانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعـِص     (اهللا أمر   

عة والعمل ، فليستعن ااهد مبن يثق    فاهللا قد أمر باجلهاد فلم يبق إال الطا       )  اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مِبيناً     
ه من إخوانه وليكن على حذر شديد فإن ذلك من اختاذ األسباب املأمور ا شرعاً وليقم هو وإياهم بإنشاء                   ب

  عليه باهللا متوكلةًخلية جتهز نفسها وختتار األهداف املشروعة اليت أذن اهللا باستهدافها مث تنفذ عملياا مستعينةً
هم العمل املستمر املتواصل حسب القدرة والطاقة ، حىت يتيسر هلـم االلتحـاق بـإخوام                 وليكن من مه   ،

  .ااهدين يف بالد احلرمني  
وقد حرص ااهدون يف تنظيم القاعدة على أن يرشدوا األمة إىل وسائل حتقيق مثل هذه األعمال عرب الكتب                  

  ، ال سيما إذا وجد ااهد صاحب خربة يعينه ويعلمه        واإلصدارات واملوسوعات اجلهادية اليت فيها خري كثري        
حلازم املدين منوذجان مفيدان ملن أراد االسـتفادة ،         ) هكذا نرى اجلهاد ونريده     ( وكتاب  ) معسكر البتار ( و

ما يعرف طريقة العمل ويطلع على أفضل السبل والسياسات اليت نتدرج ا إىل حتصيل مقصودنا وحتقيـق                 
  .علينا الطريق وتفيدنا من جتارب السابقني أهدافنا وختتصر 

وغري خاٍف على املطلع أن تنظيم القاعدة يعتمد على نظام اخلاليا اليت تعتمد كل خلية فيها على را مث على                    
فقاعدة اجلهاد تسعى إىل نـشر الفكـرة        غالباً ،   إمكاناا الذاتية وال تسعى إىل االرتباط التنظيمي التقليدي         

   االستمرار واإلنتاج بشكل أكرب– بإذن اهللا –أكرب قدر ممكن والعمل يف دوائر متقطعة تضمن وتعميمها على 
 وخلية ينبع اليت قامت بالعملية البطولية الناجحة يف هذا الشهر مثال من أبلغ األمثلة وأحسنها يف توصيف املراد

باب ااهد وقد عرفته ساحات       من خرية الش    – رمحه اهللا    – فقد كان أخونا أبو عمار مصطفى األنصاري         ،
الذي قاتل يف أفغانستان    ) حسان املكي   ( أرض أفغانستان والصومال كما عرفت أخاه عبد احملسن         كاجلهاد  
 وحتمـل املـشاق حـىت    كابدبل  ،قر له قرار ي ومل،   ومل يستطع    نة وحاول جاهداً أن يدخل اجلزائر     والبوس

  . إثر تعرضه لكمني نصبه له األعداء فيهارض أوجادين اليت  استشهد ستطاع أن يدخل أا
لقد عاد أخونا مصطفى إىل أرض اجلزيرة ومل يهنأ له عيش أهلها الرغيد ، فعزم على أن ال يكون مـن فئـة           
القاعدين بعد إذ جناه اهللا منها ، وملا رأى حال األمة واملآسي اليت تعيشها ، حصل بيننا وبينه اتصال ومراسلة                    

ث أن وىف بوعده فضرب العدو يف مفصل اقتصادي مهم أثر كثرياً على أسـواق الـنفط                 فوعد خرياً مث ما لب    
 أسأل اهللا سبحانه أن يتقبله وإخوانه يف الشهداء وأن يكرمهم بواسع            ، إىل اليوم    تلك اآلثار العاملية وما زالت    

 طلـب اإلذن أو     لكل من سأل عن الطريـق أو         ه ، فهذا العمل املبارك هو أمنوذج طيب ومثالٌ        وِدفضله وج
االنضمام للمجاهدين يف الوقت الذي تقتضي فيه االحتياطات األمنية التحرز من أي تصرف قد يضر ااهدين 

 السيما أن تشتيت العدو وتوزيع الطاقات أمر        حىت يلتحق بإخوانه ااهدين ،    وذلك  أو يتسبب يف هزميتهم ،      
ستمرار يف العمل واإلعداد املتيسر مبا يضمن تواصل اخللية          مع احلرص على أن ينتبه اإلخوان إىل أمر اال         مهم ، 

وحينما أقول هذا الكالم ال أقوله رباً من الواجب أو ختففاً مـن             ء واإلجناز دون مبالغة أو تفريط ،        يف العطا 
ـ     – نسأل اهللا الثبات واإلعانة والتسديد       –محل التبعة ، بل إننا ما زلنا على العهد           دم  ونقول للجميع الدم ال

واهلدم اهلدم ، وسترون منا ما يسر ويشفي الصدور بإذن اهللا ، ليس يف بالد احلرمني فحسب بل يف غريها من       
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ومن الضروري أن يستشعر اإلخـوة أن حربنـا   ،  ) وما النصر ِإلَّا ِمن ِعنِد اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيمِ (بالد اإلسالم   
أصعب وأشق ، ومصاحل العدو منتشرة وكثرية لكن كثري منها حرب مدن ليست حرب جبهات فهي بال شك 

 وحنن حناول أن  اختالطه باملسلمني وجماورته هلم أصبحت ظاهرة ،حياول العدو إخفاءه والتستر عليه ، وحماولة
وحرصنا هذا على التحرز نبحث عنه لندمره حبول اهللا وقوته ، من دون أن يتضرر بعملنا أحد من املسلمني ،                 

 وحربنا هذه أشبه ما تكون حبرب إخواننا ماء املسلمني هو الذي جيعلنا نتأخر ونتأىن يف بعض العمليات ،من د
يف فلسطني ضد العدو الصهيوين حيث نرى كيف يتمكن العدو من قتل الرموز والقادة رمحهم اهللا معتمـداً                  

ت االستشهادية رغم ما يبذله      واجلواسيس من عمالئه وإحباط كثري من العمليا       قوة سيطرته على األرض   على  
أن ينصرهم علـى  ااهدون هناك من احتياطات أمنية مشددة ولكنه ابتالء من اهللا ومتحيص وتنبيه نسأل اهللا         

فكيف بنا وحنن أمام عدو من بين جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ، ورغم ذلك فقد جعل اهللا عليه               ،   اليهود واملنافقني 
العام واستطعنا أن نثبت وجودنا ونصمد أمام العدو ، وهذا الصمود هو مر عليه من قبل     وباالً مل يكن      املاضي

واألمور تأيت  وهذا كله بفضل اهللا ورمحته      ،  أساس النجاح يف مرحلة االسترتاف من مراحل حرب العصابات          
إن ذلك فلو، اهللا بإذن بالتدرج ، والعربةُ بكمال النهايات ، وايةُ جهاد ااهدين هو النصر الذي الشك فيه           

، األوضاع خمتلفة متاماً حيث مثالً  يف جزيرة العرب وبني العراق  من اخلطأ الكبري املقارنة بني هذا الثغر العظيم       
على ما قدروا عليـه  فيه مل يقدروا زمناً طويالً ولقد مكث ااهدون يف كردستان مثالً يف عهد صدام حسني    

لظروف من وقت آلخر ، وإننا جبهادنا يف جزيرة العرب خندم قضية            والسبب هو اختالف األحوال وا    ،  اآلن  
لعدو وحنن نسعى إلرباك ا   العراق ونساعد ااهدين هناك الذين لنا م اتصال وثيق وبيننا وبينهم دعم متبادل              

عرب األمريكي وإشغاله يف قواعده اخللفية وبعثرة أوراقه وإفساد خططه املستقبلية هو وحلفاؤه من حكومات ال
  .سيما طواغيت جزيرة العرب  والعجم  ال

وإننا واثقون بنصر اهللا وظهور دينه على الدين كله ، وبشائر اخلري يف مستقبل اجلهاد كثرية حبمد اهللا يف جزيرة 
العرب وفلسطني والعراق وأفغانستان وغريها من البالد ، واملهم أن يلقى العبد ربه وهو سـاع يف مرضـاته             

هللا واجلهاد يف سبيله حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا ، وا، الكفر بكل طاغوت دونه بتحقيق توحيده و
  .  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا

 

  
  

  ؟ إذا دمع عيـنيك يوماً جرى...... أتحـنو عليك قلوب الورى 
 امضـلَ املُستاحلَم ل ترحمهرى. .....والش الفَال وأسـود ؟ ِذئاب  
  سـوى أن حيقَّر أو يزدرى ؟...... وماذا ينالُ الضـعيف الذليلُ 
  قوي الـِمراِس متـني العرى...... فكُن يابس العوِد صلب القناِة 

  وكُن كاسـراً قبل أن تكسرا......  ِببـغي البغاة علّلْتـوال تـ
  فأعـِدد لـها ِهـمةً أكـربا...... ور إذا كُنت ترجو كبار األم

  فَوحيك هل ترِجع القَهـقَرى...... طـريق العـال أبدا لألمـام 
  فويـلٌ ِلمن يستطيب الكَرى...... وكُـلُّ الـبريِة يف يقــظٍَة 
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ـ    •   يومها يف بغداد ضحىيف عملية مباركة نفذ) أيب متعب ( استشهد أحد األبطال من جزيرة العرب ويكىن ب
 يفوقد وقعت العملية يف املعقل الرئيسي لقوات االحتالل األمريكـي          ،  اخلميس السابع عشر من هذا الشهر       

القصر اجلمهوري وأسفرت عن مقتل عدد من األمريكيني وحلفائهم من الشرطة السرية العراقية ، وقد  منطقة  
ن مجاعة التوحيد واجلهاد اليت يتزعمها أبو مصعب الزرقاوي  عجاء ذلك يف بيان نشر يف الشبكة العاملية صادٍر

نصره اهللا ، هذا وقد كان عدد كبري من ااهدين من جزيرة العرب دخلوا إىل العـراق نـصرة إلخـوام                     
املسلمني ، وإسهاماً منهم يف اجلهاد ضد التحالف الصلييب على العامل اإلسالمي ، وقد نشرت بعض القنوات                 

هد لبضعة أشخاص منهم يف الفلوجة وهم يتحدثون بعزة عن هدفهم وعن ثقتهم بقوة اهللا وقال                الفضائية مشا 
واهللا الذي ال إله إال هو واهللا ما دمنا أحياء على هذه األرض أننا سـننتقم          " :أحدهم متحدثاً عن األمريكيني   

 اهللا لـيس بقوتنـا   منهم حىت لو خرجوا من أرض العراق ومن أرض فلسطني سنلحقهم ونقطع دابرهم بقوة     
  ".وسترون هذا بإذن اهللا تعاىل 

نشر مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية على الشبكة العاملية رسالةً جديدة من الشيخ أسامة بن الدن نصره      •
اهللا بعثها إىل املسلمني عامة وإىل أهل العراق خاصة ، وحتدث الشيخ فيها عن اإلجنازات الكبرية اليت حققهـا    

وإن املسلمني عاجزون عـن      " :لعراق يف العام األول لالحتالل ، وحيا ااهدين العراقيني بقوله           اجلهاد يف ا  
شكركم وتقديركم فقد مر عام كامل على الغزو ومل يستطع الغزاة أن ينفذوا خططهم كما رمسوها وذلـك            

يخ املسلمني إىل نـصرة     وقد دعا الش  ،  " بفضل اهللا مث جبهادكم وجبهاد من ناصركم فجزاكم اهللا خري اجلزاء            
ااهدين يف العراق بالنفس واملال وحذرهم من املثبطني الذين خيذلون عن اجلهاد الواجب ، وقـد تناقلـت                  
وسائل اإلعالم العاملية هذه الرسالة واهتمت كثرياً باجلوائز اليت وعد ا الشيخ كل مـن يـساهم يف قتـل                    

 عشرة آالف جرام من الذهب لكل من يقتل احملتل برمير أو            األمريكيني وأئمة الكفر حيث وعد جبائزة قدرها      
نائبه أو قائد القوات األمريكية أو نائبه يف العراق ووعد بنفس اجلائزة عشرة آالف جرام من الذهب ملن يقتل            

  وكذلك جائزة مقدارها ألف جرام ذهباً،كويف أنان أو رئيس بعثته إىل العراق أو ممثليه كاألخضر اإلبراهيمي 
 ملن يقتـل     من سادة الفيتو كاألمريكيني أو الربيطانيني ومخسمائة جرام ذهباً          أو مدنياً  كل من يقتل عسكرياً   ل

 كاليابان وإيطاليا ، وقد استرشد الشيخ يف فعله هذا  من عبيد اجلمعية العمومية بالعراق أيضاً أو مدنياًعسكرياً
، وقد أدت هـذه      يف قصة ذكرها الشيخ يف رسالته        بفعل أحد السلف وهو عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه          

 مليون دوالر صرفت يف حتـصني      ) ٢٠(األمم املتحدة خسائر مالية كبرية بلغت أكثر من         الرسالة إىل تكبيد    
ر املنظمة الدولية اليت أعلنت أا تأخذ ديدات الشيخ أسامة على حممـل  وتشديد احلراسات األمنية حول مق    

  .اجلد 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢١  

بط النظام السعودي بعد عملية ينبع املباركة اليت استشهد فيها أربعة من ااهدين وقتل فيهـا                بدا واضحاً خت   •
حيث تضاربت تصرحيات املسؤولني يف ذلك النظام الفاشل ، أكثر من ستة غربيني وعدد من جنود الطاغوت    

لداخلية يتـهم املعارضـة يف      فعبد اهللا بن عبد العزيز يتهم الصهيونية ، ونايف يتهم القاعدة ، وبيان وزارة ا              
إنه  : مينية ، واألشد ختبطاً من ذلك أن يقول وزير الداخلية يف مقابلة مع جريدٍة) املسعري   الفقيه و ( اخلارج  

ال يوجد تناقض يف هذه التصرحيات احلمقاء ، ولعل حجم العملية وأثرها الشديد عليهم أفقـدهم صـوام                  
ويتوقـع املراقبـون أن   ، دوالراً للربميل  ) ٣٧( العاملية ووصلت إىل حيث ارتفعت أسعار النفط   ،  وتوازم  

يتزايد ارتفاع األسعار على حنو هذا املستوى الذي مل تبلغه خالل ثالثة عشر عاماً ، كما أدت العملية إىل هز           
يت يهمها استقرار   الثقة يف االستقرار األمين يف جزيرة العرب مما يهدد املصاحل األمريكية والغربية يف البالد وال              

  .الوضع األمين لضمان تدفق النفط بأرخص األسعار وأسرع األوقات 
وكان ، عند بعض من أحسنوا الظن فيهم من  املنتسبني إىل العلم يف جزيرة العرب جتمعت أعداد من الشباب    •

لشرع وكـان رد  اهلدف هو مطالبتهم بالتحرك يف بعض القضايا واملنكرات املنتشرة والسعي فيها مبا يوجبه ا            
أولئك املنتسبني إىل العلم ال خيتلف عما عودوا عليه أتباعهم فمرة يكتفون باحلوقلة ، ومرة يعترفون بـالعجز          
عن فعل أي شيء ، ومرة ثالثة يتظاهرون بعدم معرفتهم حبقيقة الوضع ، ومرة رابعة يعدون املتجمعني بالعمل         

ب ا املثل ، وهكذا ميضي الوقت حىت ينتهي اللقاء شاهداً خيرج عن مواعيد عرقوب اليت يضر     والتحرك مبا ال  
على عمالة هؤالء اخلونة من املنتسبني إىل العلم ، وشاهداً على غفلة الصاحلني اليت حتمل بعض شباب األمـة             
على إحسان الظن مبثل هؤالء املرتزقة الذين ليس بيدهم شيء وال عندهم قدرة وجتدهم أذل من العبيد حينما                  

 غري اجلـد واالجتـهاد      يسااهدين فل حاربة   األمر بالطواغيت من احلكام ، وأما حينما يتعلق األمر مب          يتعلق
 . واملثابرة واملبادرة ، نسأل اهللا العفو والعافية يف الدين والدنيا واآلخرة 

بالبصمة أصدرت بريطانيا بطاقات هوية ملواطنيها وأعفت املسلمات من وضع الصور يف بطاقان واالكتفاء               •
مراعاةً خلصوصية املرأة املسلمة ، بينما تلزم املرأة يف بالد احلرمني بالتصوير عند الرغبة يف استصدار بطاقـة                  
اهلوية فيا عجباً كيف يكون النصارى أخف انتهاكاً حلرمات املسلمني وأكثر مراعـاة خلـصوصيام مـن                 

 .طواغيت بالدنا املفسدين عليهم من اهللا ما يستحقون 
روف يف ي العميل أمحد قاد-سابقاً فيت املو   املعين من قبل الروس- رئيس الشيشاينال اغتيال   – حبمد اهللا    –مت   •

 القائد الروسي للعمليات العـسكرية يف     قتل عملية استشهادية صرع فيها عدد من كبار الضباط الروس كما         
م جمتمعاً يف أحد املالعب مبدينة جروزين الشيشان ، وكان هذا العدد الكبري من قيادات االحتالل الروسي ار     

احتفاالً بعيد النصر وقد كان نصراً حبمد اهللا ولكن للمؤمنني واملستضعفني ، وهذه احملاولة الناجحة هي واحدة 
، من حماوالت كثرية مل تنجح يف اغتيال هذا اخلبيث الذي كان آخر عهده ببالد احلرمني قبل ثالثـة أشـهر    

قى بطواغيت اجلزيرة وتباحثوا يف سبل القضاء على اجلهاد يف الشيشان وقـدم لـوزارة          حيث زار البالد والت   
الداخلية قائمة بأمساء عدد من املطلوبني جلهودهم يف نصرة إخوام يف الشيشان ومل ميض وقت طويل حىت مت             

هؤالء الطواغيـت   اعتقاهلم إرضاء للكفار وسعياً يف إطفاء كلمة اهللا وحرب اجلهاد وااهدين إذ مل يكتف               
 . أن ينصر إخواننا ااهدين يف الشيشان ويف كل مكان إنه مسيع جميب خبذالن املسلمني ، نسأل اهللا
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كما عودناكم ، يتوقف برناجمنا العسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي تشحذَ األذهان وال متل                 كما عودناكم ، يتوقف برناجمنا العسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي تشحذَ األذهان وال متل                 
  ......ميادين العمل ميادين العمل ، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل ، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل 

  
       

                                                                                  @@@   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  ، لـست أدري    ملاذا ختافونين 
     ملاذا تفورون غيظـاً علـي  
      وال املال يرقص بـني يـدي  

  ت اخلمور لكم  فْوال اخلمر، عِ  
   الـسالمل للمغـرمني    تفْوِع
   املسارح، حىت ألجهل   تفْوِع
   الربيق، فلو قد تألّـه     تفْوِع

  تركت لكم مغريات احليـاة    
  

              
  

  أما زلت يف حلقكم شـوكةً     
  أما زلت يف دربكـم شـاخماً   

  ، وطهري  أما زال حبي لربي   
  كأنَّ الذي بني جـنيب مـن      
    فتجتمعون حـشوداً علـي  

  ، وحشد ذبابٍ   فحشد ذئابٍ 
  

              
  

  سأبقى ار احليـاة الوحيـد     
  سأبقى، فال تسألوا النائبـات    
    ميوكيف يعي دورةَ الدهر ع  

  ، أو يف غـدٍ   سأشرق يف اليوم  
  

        نـدوج قُـصور فليس لـدي!   
ــد ــدي ســعاد وهن ــيس ل   ول

-       عـدال ي كموإن كان ما ِعند-  
 ــستبد ــالكم ت ــنوفاً بأوص ص  
     تـشد وهـي ،الكراسي وعفت  
  إن غاب جنم مـىت كـان يبـدو        
 ــد ــإني عب ــد، ف ــلُّ العبي   ك

      ؟!مجيعاً، فمـاذا تريـدون بعـد  
  

                
  

  ! وما يلَ قـصد    على رغم أنفي،  
  عيـق مـسريتكم، أو يــصد؟ !ي  
      ـرد؟ !على بعضكم خطـراً ال ي  

 ــد ــور، ردى أو أش ــٍني ون   يق
  ضــاللٌ وحقــد يــؤلفهن  
    وحشد جراد، وحشد، وحـشد  

  

              
  

 ــد ــرو وزي ــتج عم   أراد أم اح
     ؟ !وكيف على الـسادرين تـرد  

  البصائر، مهما طَغـوا واسـتبدوا     
ــز  ــادير ج ــإنَّ املق ــدف   ر وم
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                                   @@@                           
  

  اخلطف
   : احتجاز شخص أو عدة أشخاص من جهة معادية ، ألسباٍب منها :تعريفه 

  . إرغام احلكومة أو اجلهة املعادية على تنفيذ بعض املطالب  -١
 . الرعايا املخطوفني إيقاع احلكومة يف مأزق وحرج سياسي حيدث بينها وبني دول  -٢
 . احلصول على معلومات مهمة من املخطوف  -٣
 وكما فعل إخواننا كما حدث من اإلخوة يف الفلبني والشيشان و اجلزائر ، ) فدية ( احلصول على أموال  -٤

  . يف جيش حممد يف كشمري حيث خرجوا مبليوين دوالر كفدية ، وتكون دعما ماليا للتنظيم
ضية معينة ، كما حدث يف بداية قضية الشيشان واجلزائر عندما اختطف اإلخوة يف تسليط األضواء على ق -٥

وعمليات اخلطف اليت قام ا األخوة الشيشانيني ، وعمليات خطف الرهائن يف ، اجلزائر الطائرة الفرنسية 
 . الفلبني 

  

   اخلطف الواجب توفرها يف طاقم أو جمموعةالشروط 
 شـديدة إذا   أم سيتعرضون لضغوٍط:القدرة على حتمل الضغوط النفسية والظروف الصعبة ، والسبب       -١

 . كان االختطاف علنياً 
الذكاء وسرعة البديهة ، ألنه قد حيدث أي طارئ للمجموعة ، فعلى األخ أن يكون قادراً على التعامل                   -٢

 . معه بإذن اهللا 
 حبيث يتمكن من شلّلوب هنا أن جييد األخ القتال القريب القدرة على السيطرة على اخلصم ، واملط -٣

 . حركة اخلصم بسرعة ، ويستطيع السيطرة عليه
 . اللياقة البدنية واملهارات القتالية العالية  -٤
 . احلس األمين املرتفع ، قبل تنفيذ العملية وأثناءها وبعدها  -٥
  .إتقان األسلحة اخلفيفة املستعملة يف اخلطف جبميع أنواعها  -٦

  أنواع اخلطف
وهو أقل النوعني .   خيطف اهلدف وينقل إىل مكان آمٍن ، دون أن تشعر بذلك السلطات: اخلطف السري

ان عام ، مث نقل إىل مكاٍن خطرا ، كما حدث لدانيال بريل الصحفي اليهودي األمريكي حيث خطف من مك
  .يات خطف السواح يف اليمن آخر ، وكما خيطف إخواننا يف الشيشان اليهود من موسكو وكعمل
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 ، وتقوم احلكومة مبحاصرة املكان  ويف مكان معلوم علناًالرهائن أن يقوم املختطفون باحتجاز :اخلطف العلين 
، وجتري املفاوضات ، ويف الغالب تقوم السلطات مبحاولة االحتيال ومهامجة اخلاطفني ، كما حدث يف 

  .خوة ااهدين ط الروس من قبل شامل باسييف واإلالضبا ، وكما حدث يف عملية احتجاز مسرح موسكو
  الضباط أنه العسكريني الذين يتدربون يف الدورات اخلاصة يف مكافحة اإلرهاب نقالً عن أحديقول أحد

 أي ، واملقصود بذلك أن يحبطوا عند من يسموم باإلرهابينينه مل تتم يف العامل عملية خطف ناجحٍة إ :يقول
 باحلقائق والوقائع اليت تثبت ، ألن التاريخ مليء عليه  ، وطبعاً هذا الكالم مردود للخطفبالًة مستق حمتملنيٍة

، ومن األمثلة على من ااهدين أو من املافيا سواًء قد أثبتت العمليات جناح هذا األمر ، ف، عكس كالمه 
ت بعض األهداف منها وإن مل تتم شامل يف موسكو ، وغريها كثري ، ومتّعملية  عملية جيش حممد ، :ذلك 

ألا % ١٠٠موسكو فهي عملية ناجحة القائد شامل باسييف يف مجيع األهداف ، كما حدث يف عملية 
  . ، وكذلك رجع ااهدون باألجر والغنيمة بإذن اهللا  إىل مسرح األحداث العامليأرجعتهانقلت القضية و

  

  مراحل اخلطف العلين 
ق أهدافك ،  الدولة من طريقه على حتقيمِغرمن اختيار اهلدف املناسب ، الذي تحتديد اهلدف ، ال بد  -١

 .  وهلا تأثريهااملخطوفة مهمةعناصر ال وذلك بالتأكد من كون
  : ، فمثال واألشخاص املوجودين فيه) مسرح العملية ( مجع املعلومات الكافية عن املكان  -٢

   :إذا كانوا داخل مبىن 
o عة األسوار وارتفاعها ، واحلراسة واألمنيات فيهاال بد من دراسة طبي. 
o  ا وعددها ، حبيث تعرف كل مدخل وخمرج يف عملية :املباين الداخليةال بد من معرفة تقسيما 

 . اخلطف ، فرمبا تدخل وخيرجون من باب آخر ، فتكون أنت املخطوف يف الداخل
o يح ، وأماكن وجودهماحلراسة اخلارجية والداخلية ، عدد احلراس ، ونوع التسل . 
o  بعالورديات ( نظام احلراسة املت . ( 
o كيفية تعامل احلراس مع الوافدين ومدى احلس األمين لديهم . 
o  ا ،أرقامها ،أنواعها ، معرفة  (السيارات الداخلة إىل املكان بدون تفتيشا ،  موديالوألوا 

فتها كذا وكذا متر بدون تفتيش ، ، فيعلم احلراس أن السيارات اليت من ص)  وأوقات دخوهلا
كامل معداا على   اموعةقد تدخلهذه السيارة ، وتستفيد جمموعة اخلطف من فيمكن أن 
 . هذه السيارة

o ش أفرادها اليت عاملة داخل املكان العناصر معرفة الفتال ي . 
o ؟ هل هناك إشارات متفق عليها بني احلراسة وبني السيارات الداخلة .  
o فيمكن خطف الباص عند وقوفه مثالً ، أو  خارج هذه املباين  وقوف السياراتأماكن ،

 . إدخال بعض املواد عن طريق السيارةأخرى ميكن الشخصيات عندما تدخل ، ومن جهة 
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o  ستفاد منها يف عمل طوق أمين خارجي) املرتفعة ( األماكن املشرفة على املكانأو ، فقد ي 
 .يستفيد منها العدو قناصة أو تشريكها حبيث ال 

  :إذا كانوا داخل باص 
o معرفة جنسية الركاب ، ألن قوة العملية وأثرها ستكون حبسب اجلنسية .  
o  خط السري(األماكن اليت ينطلق منها الباص ، واألماكن اليت يتوقف فيها( . 
o د بالوقود ، ألنه قد ينطلق إىل مدينة بعيدة ، فيعملية يف مكن أن تكون الأماكن الراحة والتزو

 .أحد نقاط االستراحة 
o واملطلوب معرفته جتد جمموعاٍت مكلفةً باحلراسة ، يف بعض الدول كمصر  احلراسة املكلفة: 

 .  ، حسهم األمين  طرق تعاملهم أماكنهم ،عددهم ، تسليحهم ،
o هل يتوقف عند نقاط التفتيش؟ (؟  ما هي االحتياطات األمنية املتبعة من السائق( . 
o ذا الفوج ، والشركات تتنافس فيما بينها ما هو برن امج الفوج السياحي ، أو الشركة املتكفلة

، فتجد براجمها معلنة وتعرض على السائح وهو يف بلده ، وأوقاا حمددة بدقة ، فيمكنين اختيار 
 . بسهولة إمكانية السيطرة على الفوجوبالتايل املنطقة ذات االحتياطات األضعف ، 

   :دف داخل طائرة إذا كان اهل
o  الترانزيت يف ، ففي الغالب صاالت فهو أفضل حتديد وجهة الطائرة ، وعندما تكون ترانزيت

أكثر ، كما استغلها اإلخوة يف نيبال ، حيث فيها  والثغرات بعض الدول جتدها أضعف تفتيشا
 .أدخلوا األسلحة يف نيبال واختطفوا الطائرة اهلندية 

o املطارمعرفة طرق التفتيش داخل  . 
o إمكانية إدخال سالح أو متفجرات إىل الطائرة ، االبتكار مهم يف هذا اجلانب . 

   :إذا كان اهلدف يف موكب 
  . يرجع إىل ما تقدم عن املواكب ، وهناك أيضا خصائص مشتركة مع احلافلة 

كافية عن هذا اهلدف نأيت وبعد ما ذكرنا املرحلة األوىل وهي حتديد اهلدف واملرحلة الثانية مجع املعلومات ال
   :اآلن إىل املرحلة الثالثة وهي 

 ، مع وضع خطة مناسبة والتدريب عليها ، وقد تكلمنا عن وضع اخلطة عند احلديث عن عملية االغتيال -٣
 القافلة تسري : ، وقد قيل  أضعف العناصر عندهأو واضع اخلطة بأن حيسب حساب القائد التنبيه على

 . ا بقدِر احتماِل أضعفه
ختتلف أدوار املنفذين حبسب املكان الذي ور النية ، والتوكل على اهللا ،  مع دعاء اهللا ، واستحضا:التنفيذ  -٤

   : ها عموما ال خترج عن ثالث جمموعاتتتم فيه علمية اخلطف ، وكل
محاية وقطع  ( محاية املنفذين واإلنذار املبكر هلم من أي حماولة اقتحام  مهمتها:ماية احل جمموعة : األوىل
  . )طريق
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 اموعة األساسية هي السيطرة على الرهائن ، وإحكام  هذه مهمة:سيطرة الراسة واحل جمموعة : الثانية
، واعلم يقينا أن ) إذا كانوا أهالً لذلك ( القبض على املخطوفني ، والتخلص منهم يف حالة فشل العملية 

  فإنهجاهد ، وإن رضخت لشيٍء من مطالبك يف الظاهراحلكومات كلها يف الغالب ال ترضخ ملطالبك كم
  .يف الغالب يكون حيلةً وخديعةً 

ته التفاوض مهموهو عنصر مهم وخطري وحساس يف نفس الوقت ، املفاوض ، جمموعة التفاوض أو  :الثالثة 
ئد اموعة ، ومن  ، ويف الغالب يكون قاوإبالغه مبطالب ااهدينمع العنصر املكلف بالتفاوض مع ااهدين 

  . صفاته اليت جيب أن يتصف ا أن يكون ذكياً حازماً قوي العزمية 
ا جتد أن وهو عنصر خطري وحساس ، ودائم والبد من االنتباه لعنصر املفاوضات املعادي ، : املفاوضات -٥

 بعلم النفس يةٌ لديه دراأفضل عنصر لديهم هو املفاوض ، ويكون) كما يسموا ( أطقم مكافحة اإلرهاب 
 طيع أن يعطي جمموعة االقتحامهو من يست وغالباً ما يكون قائد العملية ألنه ،صاحب مكٍر وذكاء يكون و

 دون املساس بسالمة الرهائن عندك ، وميكنه أن يزرع يف قلب اخلاطفني اخلوف أو اإلحباط ، األمر باالقتحام
ية للخاطفني ومعنويام ، وحياول كسب الوقت فيعمل على معرفة شخصيتك والتعرف على احلالة النفس

واملماطلة حبيث تتمكن األجهزة األمنية من إعداد خطة االقتحام وتنفيذ عملية املدامهة ، فيعلم هل أنت حمبط ، 
 هادئ الطباع ، حازم كأم حازم عازم على تنفيذ ديدك ، لذا ال بد أن يكون عنصر املفاوضات لدي

 أي توتر وتكون لديه القدرة على التعبري عن مطالبه وشرح القضية اليت من أجلها الشخصية ، ال يظهر عليه
يزيد جمهود احلراسة الحتجاز ؛ ألن قدرة األطقم تضعف والتوتر يزيد وقام ذا العمل ، وتمنع إطالة مدة ا

دثت يف احلماية والسيطرة على الرهائن ، وهذه من األخطاء اليت حوكذلك ستصعب مهمة طاقم ، كذلك 
 من املسؤولني يف سفارة اليابان وكان اًعناصر اجليش األمحر عددبعض ليما عاصمة البريو ، عندما اختطف 

حفر كثر من شهر ، استطاع فيها عناصر االقتحام وأطالوا مدة االحتجاز أل، الكثري من الدبلوماسيني فيها 
 ، وال بد من البدء يف إعدام إاء اختطافهمأنفاق من حتت السفارة متكنوا عن طريقها من حترير الرهائن و

 يف حالة أي مماطلة حىت تعرف السلطات جدية املختطفني ، - ويكونون بالطبع ممن دماؤهم مباحة – الرهائن
  . ، ولديك مصداقية  فعندما تنفذ عملية أخرى يعلم أنك إذا قلت فعلت ، وعندك جدية

ال بد من التأكد من  فإذا رضخ العدو ونفذ املطالب رحلة خطرية جداوهي م :لية االستالم والتسليم عم -٦
 من بد، فال  أسرانا برهائنهم مبادلةُ املقصود بالعمليةإذا كان )إخواننا األسرى  ( عملية استالم املبدل م

نة ، يف البوس"  بارقة أمل"  حدث يف عملية اوأم يف حالة صحية جيدة ، وهذالتأكد من سالمة إخواننا 
عندما اختطف الكروات اإلخوة وأسروهم ، فاختطف اإلخوة وزير الدفاع الكروايت ، وأخرجوا إخوام من 

 ويف حالٍة طيبة ، وال بد من التأكد من العدد وصحته ، وكذا لذين خرجوا كانوا بصحة جيدةاألسر واإلخوة ا
، والتأكد من عدم وضع أي أجهزة تصنت أو  وغري جديدةال بد من التأكد من سالمة النقود وأا غري مزورة 

يف البوسنة وضعت األمم امللحدة كميناً لإلخوة بعد (  ، والبد من إجراء عملية كشف مراقبة حتديد مواقع
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فعندما علم العدو !! استالمهم إخوم ، ولكن اإلخوة قد تفطنوا لذلك مسبقاً ووضعوا كميناً لذلك الكمني 
 ) .  املرتفع ما كان منهم إال أن تركوا اإلخوة ميرون من دون أن يعترضوهممين األجاهزية اإلخوة وحسهم 

 أن األجهزة األمنية غري قادرة على إحكام السيطرة داخل املدن ، ؛ من واقع العمليات اجلهادية وثبت لدينا
ىت خترج من  ح أمنية مشددةخبطوات احملررين نقل اإلخوة تعني على  بطرق معينة لإلخوة أن يقوموافيمكن

  .منطقة املراقبة ، ويستحسن نقل الرهائن إىل منطقة آمنة ، للبعد عن عمليات التفتيش
 ، وال كلم أفرادتس ت حىتي فرد من املخطوفني أجيب أن ينتبه األخوة ملسألة عدم تسليمعملية اإلخالء ، و -٧

  . ونفذهاعد أن قبل العدو بشروطي، فال أقتل املخطوفني بكما يوجب ديننا احلنيف   يف الوعودبد من الصدق
 املخطوفني كثرنوا من أال بد من احتجاز بعض الرهائن ، ويفضل أن يكو عندما تأيت عملية االنسحاب -٨

  . العدو قد يداهم يف أي مرحلة من املراحلنسحاب بأمان ، ف حىت ميكن االأمهيةً
  أمنيات اخلطف العلين 

  .  عدم إطالة أمد االحتجاز -١
دي بعد ذلك إىل ؤفيما نقول ، مما ييعرف العدو أننا جادون دء بإعدام الرهائن يف حالة املماطلة ، حىت الب -٢
  .  عدوب مصداقية هلذه اجلماعة لدى الاستكا
 . ن الرهائن مثل األطفال والنساء ، فقد ينقلون بعض املعلومات اليت تفيد العدو االنتباه للمفرج عنهم م -٢
عام املنقول ، فال بد أن يأكل منه الناقلون له مث الرهائن حىت تتأكد من سالمته ، ويفضل االنتباه من الط -٣

 . تستغل عملية إدخال الطعام قد بواسطة العجائز وصغار السن ، ألن عناصر املكافحة إدخاله أن يكون 
 . االنتباه من عنصر املفاوضات - ٤
 .قتحام يدبر لعملية ا عدو تعين أنهاملماطلة من ال -٥
االنتباه للهجوم املباغت ، ألنه أثناء اهلجوم قد يستعملون قنابل ارجتاجية تفقدك التوازن ، أو صوتية أو ما  -٦

 تشتيت : أو يستخدمون طائرات هليوكوبتر أو يفتعلون حريقاً أو تفجرياً واملقصود من ذلك كله شاها ،
 . لوقٍت يسمح هلم بالسيطرة على املكانانتباهك

رئيسي من نوي لشد االنتباه إليه ، وهجوم  هجوم ثا:تستخدم هجومني عادةً ما موعات املكافحة جم -٧
 .مكان آخر 

 . يف حالة تلبية املطالب ال تترك املخطوفني إال يف مكان آمٍن لك -٨
، أو أي فتحات أخرى ، الحتمال زرع أجهزة تصنت وتصوير من ) التكييف(االنتباه لفتحات التهوية  -٩

 . هلا ملعرفة عدد اخلاطفني وأماكن وجودهم ، أو إدخال الغازات من طريقها ، فتغطّى جيداخال
  .االنتباه من العاطفة ، وعدم االلتفات لآلهات والدموع  -١٠
  .مراعاة القواعد الشرعية ، ألن عملك قد يكون دعوة أيضا  -١١
     . عدم النظر إىل النساء -١٢
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  مراحل اخلطف السري 
  :  كما هو احلال يف اخلطف العلين ، ويف كل أمر ال بد منبداية
  .حتديد اهلدف ، فال بد من أن يكون متناسبا مع حجم العملية اليت تريد أن تقوم ا -١
 .  وتكون كما تقدم يف االغتيال:مجع املعلومات الكافية عن اهلدف  -٢
 . وضع اخلطة والتدرب عليها  -٣
   :قسيم التايل  جمموعة التنفيذ الت ، وتقسمالتنفيذ -٤
o تبلغ جمموعة اخلطف عن حترك اهلدف ، أو عن وجوده يف نفس املكان املطلوب:بكر املنذار جمموعة اإل  .  
o  وظيفتها محاية اخلاطفني من أي تدخل خارجي أو دعم أو إسناد ، وتأمني ظهورهم:جمموعة احلماية  . 
o  موعة اإل:جمموعة اخلطف يواء والتأمني وظيفتها خطف الرهينة ، وتسليمه . 
o  دورها احملافظة على الرهينة حلني التبديل به أو التخلص منه ، وال تعلم أي :جمموعة اإليواء والتأمني 

 . عن مكان املخطوفغري هذه اموعة جمموعة أخرى 
o  مهمتها األساسية هي القيام بعملية تأمني جمموعة اإليواء والتأمني من أي عنصر :جمموعة قطع املطاردة 

  .حياول أن يطاردها أو يراقبها
  : إليهالشروط يف املكان املنقول  وال بد من أن تتوفر بعض نقل اهلدف إىل مكان آمن ، -٥

o  ، عن األهداف احليوية للدولةوبعيدةأن تكون املنطقة آمنة ، ال تكثر فيها أعني الدولة  .  
o ا عن األحياء أو املناطق سيئة السمعة ، كمناطا بعيدق املخدرات والفساد ، ألن أن يكون بيت

  . التواجد األمين يف هذه املناطق مكثف
o  ا عن األماكن الشعبية اليت يظهر فيها أي غريب ، بسبب معرفة الناس بعضهمأن يكون بعيد

  . لبعض
o نظار ، ويتناسب مع من يقيمون فيه وتكون سواترهم مناسبة للمكانأن يكون غري ملفٍت لأل .  
o ه مراقبةً ثابتةًأن يكون هذا املأوى صعبا مراقبت .  
o أن يكون للمرتل عدة خمارج ، وكذلك احلي .  
o  عملية املناورة واالشتباك فيه أن تسهل.  
o  ال بد أن تكون عملية النقل غري الفتة للنظر ، وال تثري شكوك العامة .  

هل منه  إىل مكان يسلك بنقله من املكان اآلمنالتخلص من اهلدف بعد احلصول على املطلوب ، وذ -٦
 .التحرك إىل حيث يريد ، مع مراعاة تضليل املخطوف حبيث ال يعرف املكان الذي انتقل منه

  

  أمنيات اخلطف السري 
  .املكان الذي ينقل إليه املخطوف ال بد أن يكون آمنا  -
اجد األمين عند نقل املخطوف ال بد من االنتباه إىل الدوريات األمنية املتحركة يف املنطقة حبيث تعرف التو -

 . فال تتعرض لعملية تفتيش مفاجئ أو حنو ذلك
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ألموال اليت يأخذها ااهدون ،  أو اأو حتديد موقع سواء مع الشخصياتاالنتباه من وضع أجهزة تصنت  -
الغرب يف كبار الشخصيات ويكون مع بعض كبار الشخصيات ساعات أو حنوها حتدد مكانه ، فغالباً ما 

 . يكون ا على اتصال وترابط مع جمموعة احلماية ومستشاريهيوجد على أذنه مساعة 
ينصح بلف ما يؤخذ من العدو يف غالٍف معدين ، وال يفك إالّ يف مكان بعيٍد عن جمموعة اإليواء  -

 .والتأمني
 .عدم االتصال من املكان املوجود فيه الرهينة واموعات ، أو التحدث عنه باهلاتف -
 إىل املكان اآلمن أو إخراجه منه ، حزب ك ساتر أو غطاء مناسب لنقل الرهينةال بد من أن يكون هنا -

  .  يف سيارة إسعافونهنقلي الرهينة ووندرخي الالت يف وقت من األوقات كانوا
طى إبرةً ال بد من تضليل الرهينة حىت ال يستطيع معرفة املكان الذي هو فيه ، ويفضل يف هذه احلالة أن يع -

 .  حبيث يفقد الوعيربيضخمدرة ، أو 
  

  : ) يف حاليت اخلطف العلين والسري (كيفية التعامل مع الرهائن 
و تعيني تصنت أو كشف تفتيش الرهائن ، وأخذ أي سالح أو أي شيٍء يمكن أن توضع فيه أجهزة  -١

  . للمكان
فال ، ألن عن الشيوخ وعن النساء واألط الشباب  وفصلإجراء عملية فرز والقضاء على عناصر األمن ، -٢

يف الغالب هم القوة اليت قد تقاوم فال بد من االنتباه إليهم ، وقتل رجال األمن مباشرة يردع الشباب 
  . غريهم عن املقاومة

  . التعامل مع الرهائن وفق الضوابط الشرعية -٣
لك عندما تقترب وجيب أال تقل عدم االقتراب من الرهائن إال يف حاالت الضرورة مع وجود محاية  -٤

  .  عن متر ونصفسافة بينك وبني الرهائنامل
التحدث بلغة أو بلهجة غري اللغة أو اللهجة األصلية للخاطفني ، لعدم حتديدهم بعد أن يفرجوا عن  -٥

  . الرهائن
  .  لكي ال يتم التعرف على اخلاطفني ، وكذلك تغطية وجوه اإلخوة اخلاطفني تغطية عيون الرهائن -٦
  . الحتمالية االقتحام من قبل العدو ئن ،تشريك املكان الذي فيه الرها -٧
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  تركيب أدوات التقطري 
رطوبة باإلمكان استخدام املقطرات يف مجيع أحناء العامل ، ويقوم عمل هذه املقطرات على استجالب املاء من                 

األرض ورطوبة النبات ، ولعمل املقطر حتتاج إىل بعض األدوات ووقت كاٍف لتجميع املاء مبعدل لتر ونصف              
  .  ساعة ٢٤يف كل 

  مقطر فوق سطح األرض 
   :حتتاج إىل 
  .  تسقط عليه أشعة الشمس احندار -١
 . كيس بالستيكي شفاف  -٢
 . نباتات ورقية  -٣
 . حصاة صغرية  -٤
 . مكن نباتات على املنحدر إن أ -٥

   :لعمل املقطّر 
  . امأل الكيس باهلواء  -١
امأل نصف إىل ثالثة أرباع الكيس بالنباتات ، وتأكد من عدم وجود أعواد أو أشواك قد تؤدي إىل                   -٢

 . ثقب الكيس ، وال تستخدم نباتات سامة ، فالنباتات السامة تفرز سوائل سامة 
 . ضع احلصاة الصغرية بداخل الكيس  -٣
 وإذا كان لديك أنبـوب أو ماصـة         – للحفاظ على أكرب كمية هواء بداخله        –أقفل الكيس بقوة     -٤

فاربطها مع فتحة الكيس حبيث ال تضطر إىل فتح الكيس للحصول على املاء ، مع مالحظة قفل فتحة 
 . األنبوب اخلارجية حىت ال يتسرب اهلواء من داخل الكيس 

 واحرص على أن تكون فتحة الكيس أعلى ضع الكيس وفتحته باجتاه االحندار أثناء سطوع الشمس ، -٥
 . من أدىن جزء يف الكيس ، حيث أن املاء يتجمع يف أدىن جزء 

ضع الكيس حبيث تستقر احلصاة الصغرية يف قاع الكيس ، وانتظر حىت يتجمع املاء ، وللحصول عليه  -٦
يس وانتظر حىت أرخ الرباط عند فم الكيس وأفرغ املاء املتجمع حول احلصاة ، مث أعد ربط فتحة الك

يتكون املاء مرةً أخرى ، وبعد استخالص املاء من جمموعة النباتات اليت استخدمتها ؛ استخدم نباتات 
 . أخرى للحصول على املاء 

 . وهذا رسم توضيحي هلذا املقطّر 
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   سطح األرض حتتمقطر 
   : لعمل هذا املقطّر إىل حتتاج
  . أداة حفر  -١
 . وعاء جلمع املاء  -٢
 . ستيكية شفافة قطعة بال -٣
 . أنبوب للشرب  -٤
 . حصاة صغرية  -٥

 احبث عن بقعة من األرض تتوقع أا مكان لتجمع مياه األمطار ، أو تتوقع أا جمرى مياه                 :مكان هذا املقطّر    
جاف ، ونالحظ أن التربة يف هذه األمكنة يسهل حفرها ، كما جيب أن تكون معرضة ألشعة الشمس معظم          

  . وقت النهار 
  ة عمل هذا املقطر طريق
  .  متر على شكل طاسة ١سم وقطر ٦٠احفر يف األرض حفرة بعمق  -١
 . يف قاع احلفرة الكبرية قم حبفر حفرة أخرى تتسع للوعاء الذي ستستخدمه جلمع املاء بإذن اهللا  -٢
 . ثبت األنبوب يف قاع الوعاء ، وذلك بعمل عقدة غري مشدودة يف طرف األنبوب  -٣
 .  بشكل رأسي ضع الوعاء يف احلفرة -٤
 . مدد أنبوب الشرب خارج طرف احلفرة  -٥
 . افرد القطعة البالستيكية فوق احلفرة وثبت أطرافها باستخدام تربة أو رمل  -٦
 . ضع احلصاة فوق منتصف القطعة البالستيكية  -٧
 سم من قاع احلفرة ، حبيث       ٤٠اخفض القطعة البالستيكية يف احلفرة حبيث يصبح عمقها قريباً من            -٨

شكل القطعة عبارة عن خمروط مقلوب واحلصاة يف قمته ، واحرص على أن تكون احلـصاة                يصبح  
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فوق الوعاء مباشرة ، واحرص على أن ال يالمس الغطاء البالستيكي جوانب احلفرة حيث أن التربة                
 . ستقوم بامتصاص الرطوبة املتجمعة عليه 

كد من عدم حركة أو انزالق البالستيك ضع كمية جيدة من التربة على حميط القطعة البالستيكية للتأ -٩
 . أو فقدان الرطوبة 

 . عند عدم استخدام األنبوب قم بغلقه حىت ال تتسرب الرطوبة عن طريقه  -١٠
باإلمكان الشرب مباشرة عن طريق األنبوب دون احلاجة لتحريك املقطّر ، وميكـن اسـتخدام                -١١

 . رة من الداخل مث االستمرار كما سبقالنباتات وحينها توسع احلفرة وتضع نباتات على جدران احلف

  
   : العذب من املاء املاحل أو غري النقي استخدم نفس املقطِّر للحصول على املاء

 سم ، وقم بسكب املياه املاحلة يف        ٨سم وقطر   ٢٥ من املقطر السابق احفر حوضاً صغرياً بعمق         ٢٥على بعد   
 املاحلة حول احلفرة الرئيسية أو أن يالمـس املـاء           ذلك احلوض مع احلرص على عدم سكب املياه امللوثة أو         

البالستيك املفرود ، والذي حيصل أن احلوض يسحب املاء بينما يقوم الرمل و التراب بتنقيته من الـشوائب                  
 .واألمالح مث يقوم املقطِّر بتكثيفه وتقطريه 

  
  

 امللوحة ، وللكفاية الشخصية من ماء       :وهذه العملية ناجحة جداً بفضل اهللا ، خاصةً إذا كانت مشكلة املياه             
  . وعلى آله وصحبه وسلم  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد . أماكن تقطري ٣الشرب حتتاج لعمل 
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 وجيوش الروم الصليبيني، كانت يف معركة مؤتة، بعد أن خـرج            أول مواجهة عسكرية بني جيش املسلمني،     
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليِهم يف غزوة العسرة بتبوك ففروا من بني يديه ومل يلقه من الروم أحد

وقد شاع عند أكثر الناس القول اخلطأ بأنَّ غزوة مؤتة مل تزد على كوا انسحابا ناجحا استطاع خالد بـن                    
  .لوليد فيه احملافظة على جيش املسلمني وانسحب م إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو فئةُ كل مسلما

وقد اختلف أصحاب املغازي والسري يف حقيقة ما جرى يف مؤتة، فهذا القول الشائع عند الناس هو قول ابن                   
الزهـري، وموسـى بـن عقبـة،      :إسحاق صاحب املغازي، وخالفه مجاعة من علماء الناس بالسري؛ منهم     

  .والواقدي، والبيهقي، واحلافظ ابن كثري، فقالوا إنَّ جيش املسلمني انتصر يف تلك املعركة نصرا عسكريا
 ر اليعمريإسحاق على ذلك بأبياٍت رواها عن قيس بن احملس وقد استدلَّ ابن:  

  

 على موقفي واخليل قابعة قبلُ* فواهللا ال تنفك نفسي تلومين 
 ا من كل حم له القتلُوال مانع* ا ا فنافذًقفت ا ال مستجيزو

  يف القوم ليس له مثلُأال خالد* على أنين آسيت نفسي خبالد 
 مبؤتة إذ ال ينفع النابل النبلُ *  جعفٍر من حنِو النفسيلَّإوجاشت 

  مهاجرة ال مشركون وال عذلُ* لينا حجزتيهم كليهما إوضم 
 

 وكرهوا املوت وحقق حتاجزواأن القوم  :ني قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك يف شعره فب : قال ابن إسحاق
  . احنياز خالد مبن معه

قلت ابن إسحاق ليس حبجة يف الشعر ومعرفته، وقد ذكر ابن سالم اجلُمحي يف طبقات فحول الشعراء هذا                  
إسحاق بن يسار  اء منه حممد بنوكان ممن أفسد الشعر وهجنه ومحل كل غث  ":األمر عن ابن إسحاق فقال   

موىل آل خمرمة بن املطلب بن عبد مناف وكان من علماء الناس بالسري قال الزهرى ال يزال ىف الناس علم 
ما بقى موىل آل خمرمة وكان أكثر علمه باملغازي والسري وغري ذلك فقبل الناس عنه األشعار وكان يعتذر                  

ا فكتب يف السري أشعار الرجال الذين       فأمحله ومل يكن ذلك له عذر     به  أُوتى  منها ويقول ال علم ىل بالشعر       
  ا قط وأشعار النساء فضال عن الرجال مث جاوز ذلك إىل عاد ومثود فكتب هلم أشعارا كثرية                 مل يقولوا شعر

وليس بشعر إمنا هو كالم مؤلف معقود بقواف أفال يرجع إىل نفسه فيقول من محل هذا الشعر ومن أداه                   
 ال بقية هلم وقال أيـضا       أي من السنني واهللا تبارك وتعاىل يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا             منذ آالف 

  ا األوىل ومثود فما أبقى وقال يف  وأنه أهلك عادعاد فهل ترى هلم من باقية وقال وقرون اا بني ذلك كثري " ،
  .مثَّ طول يف إثبات بطالن األشعار املنقولة عن عاد ومثود وحنوهم
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ذكره ابن سالم من بطالن كثري من األشعار اليت يذكرها ابن إسحاق صحيح ال شك فيه، ال ختطئه عني                   وما  
من يقرأ السرية اليت كتبها ممن له أدىن معرفة بالشعر، وقد أثبت ابن سالم أنه كان يؤتى بالشعر فريويه، وثبت   

          ا، فهذا مما يا من األشعار اليت يرويها باطلٌ يقينا من األشعار الـيت         أن كثريضعف كثريا، وي وهن االستدالل
  .يرويها ابن إسحاق

هذا واألبيات اليت ذكرها ابن إسحاق ليست بصرحية يف الداللة على ما ذكر، وإنما يلوم نفسه على موقفـه                   
ء زميتـهم  وعدم تقدمه وإثخانه يف الروم، وفرق بني التقدم واإلثخان يف القوم وتقتيلهم كل مقتل، واالكتفا          

وقتل سادم وأشرافهم حتى ينسحبوا وفيهم قوة وبقية، فقد الم نفسه على اقتصاره على الثاين وأنه اتسى يف               
  .ذلك خبالد بن الوليد، وليس فيها أنه ازم وال اعتذر عن اهلزمية أو االنسحاب

تقاومها، فوجب املصري إىل األدلة األخرى اليت مثَّ إن األبيات إذا قُوبلت مبا يأيت من األدلة على القول اآلخر مل 
  .تقابلها، وسيأيت ذكرها

 ين من مؤتة يقولون هلم     ومما استار، فقال رسول اهللا صلى اهللا :دلُّ به على هذا أنَّ املسلمني تلقَّوا الفارأنتم الفُر 
  . بل أنتم الكُرار:عليه وسلم

ل الزهري وموسى بن عقبة والواقدي والبيهقي وابن كثري يف التـاريخ،            وأما القول الثاين، الذي قدمنا أنه قو      
  .فذهبوا إىل أنَّ خالدا أخذ الراية وقاتل حىت هزم الروم وقتل أشرافهم وانتصر عليهم

  :وقد استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بأدلة
مثَّ أخذ الراية  :لم قال ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس   :األول

، والظاهر من الفتح أنه النصر يف املعركة، وهو الفتح املعروف، وتفسريه            ففتح اهللا عليه  سيف من سيوف اهللا     
بغري ذلك خالف الظاهر، وأيضا تسمية خالد سيفًا من سيوف اهللا، وروي يف حديث عند البيهقي أن رسول                  

ن هذا سيف من سيوفك فأنت تنصره، فالظاهر أنه ال ينهزم، والظاهر من  اللهم إ:اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .هذا أنه انتصر يف تلك الغزوة كما يف املعارك األخرى اليت دخلها رضي اهللا عنه

ل مالك بن رافلة، ت أنَّ جيش الروم كان مائيت ألٍف، مائة ألف من العرب عليِهم مالك بن رافلة، وقد قُ           :الثاين
  :ن قتادة العذري، وكان على رأس ميمنة املسلمني يف مؤتة، ورويت عنه أبيات يقول فيهاقتله قطبة ب

  

  ٍح مضى فيه مثَّ احنَطَمـ برمطعنت ابن رافلةَ ابن اإلراشِِ
  فمالَ كما مالَ غُصن السلَم* ضربت على جيدِه ضربةً 

  وق النعمـغداةَ رقوقني س* اَء بين عمه ــوسقنا نس
  

 قتل إذاوهذا يؤيد ما حنن فيه ألن من عادة أمري اجليش  ":وقُتل غريه من كبار الروم كما يأيت، قال ابن كثري
  .أمريا جليش العرب وهم مائةُ ألف أي نصف اجليش ، وقد كان ابن رافلة "أن يفر أصحابه

ي، ومعلوم أنَّ الذي يسيب إنما هو  ما قيل إنَّ املسلمني سبوا منهم، كما يف أبيات قطبة بن قتادة العذر:الثالث
  .املنتصر ال املنهزم الذي ينشغل بالسالمة وحفظ رأس املال
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ب القتيل الذي قُتل من كبار الـروم، وقـد       لَس ما جاء يف الغنائم اليت غنمها املسلمون أو بعضهم، و          :الرابع
محد مطوالً، وذكر فيه قصة رجل مـن   واحلديث أخرجه مسلم خمتصرا، وأبو داود وأ:استدلَّ بذلك ابن كثري   

الروم على فرس مذهب، ومعه سيف مذهب، قال وكان يغري باملسلمني، فذكر احلديثَ وقصة سـلبه وأنَّ                 
  .خالدا استكثره فأحلقه بالغنيمة ومخَّسه، واحلديث مشهور عند الفقهاء يف مسألة سلب القتيل

، فضالً عن الغنيمة من عدوه، كما أنَّ        ن أخذ ماله كله     لى شيء، وال يتمكن م    واملنهزم يف الغالب ال يلوي ع     
  .مقتل رجٍل كهذا الرومي، مع من قتل من كبار الروم والعرب املشركني، يقتضي يف الغالب هزمية الروم

ت يف يدي يوم مؤتة تـسعة       اندقَّ :ا رضي اهللا عنه قال      رواه البخاري أن خالد     استدلَّ ابن كثري مبا    :اخلامس
 ولو مل يكـن     ،فيهم قتالً أم أثخنوا   وهذا يقتضي    :قال ابن كثري   ، صفحة ميانية  إال ثبت يف يدي     أسياف وما 
  هـ. ا. واهللا أعلموهذا وحده دليل مستقل روا على التخلص منهم كذلك ملا قد

  :وأما تلقي املسلمني املنهزمني ونعتهم بالفُرار، فقد أجاب عنه ابن كثٍري وجوابه يتلخص فيما يلي
 أنه ال ميكن أن يسمي املسلمون خالد بن الوليد ومن معه فُرارا، بعد أن مسعوا رسول اهللا صـلى اهللا                     :ألولا

  . مث أخذ الراية سيف من سيوف اهللا ففتح اهللا عليه:عليه وسلم يقول هلم يف اخلطبة قبل قدوم اجليش
وا كثرة العدو، واستدلَّ مبا رواه أمحد والترمذي وابـن           أنَّ املنهزمني إنما كانوا طائفة من اجليش ملَّا رأ         :الثاين

  :ماجه من حديث ابن عمر بإسناد فيه ضعف ، قال ابن كثري
وعندي أن ابن اسحاق قد وهم يف هذا السياق فظن أن هذا اجلمهور اجليش وإمنا كان للذين فروا حـني    

  ... ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالتقى اجلمعان وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخرب بذلك رس
   :إىل أن قال

وإمنا كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك وقد كان فيهم عبد اهللا بن عمر رضـي اهللا         
ليلى عن عبد اهللا    أيب  زياد عن عبد الرمحن بن      أيب   حدثنا حسن ثنا زهري ثنا يزيد بن         اإلمام أمحد عنهما قال   

 فحاص الناس حيـصة وكنـت   ، سرية من سرايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   كنت يف  :بن عمر قال    
تلنـا مث   لو دخلنا املدينة قُ    : مث قلنا  ؟ كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب        : فقلنا ،فيمن حاص 

صالة ال ذهبنا فأتيناه قبل إن كانت لنا توبة وإنفسنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف     أقلنا لو عرضنا    
نـا فئـة   أنا فئـتكم و أنتم الكرارون أ فقال ال بل    ، قال قلنا حنن فرارون    ؟ من القوم  :الغداة فخرج فقال  

  . تيناه حىت قبلنا يدهأاملسلمني قال ف
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هو الساتر أو املظهر اخلارجي الذي خيفي ورائه أوجه النشاط السري لألفراد واملنظمات واجلماعات واليت تربر 
 .وجوده يف مكان وزمان معني يستطيع القيام بعمله بسرية

  : العوامل املساعدة لتحديد نوع الغطاء
  . العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية بني الدول أو املنظمات-١
  . االمتيازات اليت تتمتع ا اجلاليات وقانون األجانب يف الدولة -٢
 : أنواع الغطاء
  .  مثل التمثيل الدبلوماسي وامللحقني بالسفارات والقنصليات:غطاء رمسي -١
  . ناسب مع املهمة والشخص القائم ا اختاذ أي غطاء يت: غطاء غري رمسي-٢

 : مزايا وعيوب الغطاء الرمسي
 : املزايا

   . يتمتع حبصانة دبلوماسية -١
   . ستخباريستطيع االلتقاء بأفراد ذوي مكانه واهتمام للجهاز اال -٢
  . توفري شبكة اتصال فعالة وقوية -٣
 : العيوب

  . عرضة للمراقبة -١
  . حتديد وتقيد حركته -٢
  . قطع العالقات الدبلوماسية كنتيجة لضبطه مع فقد شبكة االتصال -٣

 : مزايا وعيوب الغطاء غري الرمسي
 : املزايا

  . حرية احلركة -١
  . صعوبة كشفه -٢
  . ال يتأثر بقطع العالقات الدبلوماسية -٣
 : العيوب

  . القبض يعرضه للمسائلة القانونية -١
 .  صعوبة االتصاالت -٢
  . )العليا(ة احلصول على املعلومات صعوب -٣

  : أنواع الغطاء غري الرمسي



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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  .  يتفق مع الشخصية والعمل الذي اعتاد عليه: غطاء طبيعي -١
 . أن تعمل يف مهنة سابقة مث تتخذها غطاء للعمل االستخباري:مثال
ع التخفي به يف كل  غطاء حمكم ال ميكن كشفه بأي نوع من التحريات تستطي: )الدائم(الغطاء العميق  -٢

 . اجلاسوس املصري ، "  رأفت اهلجان  ": مثال.مكان ويستمر لفترة طويلة
 .  غطاء عارض لفترة قصرية ملهمة عاجلة:الغطاء السطحي -٣

شخص حيمل كامريا ويكون يف صورة سائح  وعند القبض عليه وهو يصور منشآت مكتوب عليهـا           ":مثال
 .  وهو ال حيتمل الكشف أصالً.. ئحممنوع التصوير يكون الرد بأنه سا

 ) .  عملية - لقاء-اجتماع ( غطاء موعة أشخاص : الغطاء اجلماعي -٤
 .   طالب يتذاكرون معاً- أو اجتماع جلمعية- يكون يف شكل رحلة:مثال
 عبارة عن غطاء غري حقيقي من صنع اخليال وهو عرضة للكشف عنـد الرجـوع إىل   : الغطاء املصطنع -٥

  . در وامللفات الرمسيةاملصا
 .  يف الطبئاًشي قد يدعي شخص أنه طبيب وهو ال يعرف :مثال
 استخدام منظمة أو مجعية أو مؤسسة حبيث يستغل عمله فيها ويهدف يف احلقيقـة إىل  :الغطاء التنظيمي -٦

 . القيام بالعمل االستخباري
 اخل... جتارية- شركات سياحية: مثال
 . طاء لوقت قصري ليربر التواجد يف هذا الوقت يف مكان ما وهو غ:الغطاء املؤقت -٧

 .  يكون ضابط خمابرات ويذهب ملقابلة العميل يف فندق حتت غطاء رجل أعمال:مثال
 . وهو غطاء إلخفاء نشاط طريف العملية االستخبارية:الغطاء املزدوج -٨

زدوج أنه حيصل علـى تأشـريات    شخص يتنقل ويتعامل مع السفارات عند اكتشافه يكون غطاؤه امل    : مثال
 .للمتاجرة فيها

 قصة التغطیة
هي قصة حمكمة للغطاء الذي حتمله حبيث يكون فيه رد كامل على مجيع األسئلة الـيت ميكـن أن تطـرح                     

والبد أن ال تثري الشك يف نفس احملقق مع وجود بعض الوثـائق الـيت تـدعم    )  املستقبل - احلاضر -املاضي(
 ).القصة

 : جليدشروط الغطاء ا
  . ال يثري الشك والفضول -١
  . مالئم مع الشخص ويتفق مع ماضيه -٢
   . ةر بالوثائق الدالة عليه وإن كانت مزوماًمدعيكون  -٣
  . أن يتفق الغطاء مع مؤهالته العلمية والعملية -٤
  . أن يتيح حلامله حرية احلركة لتنمية املعلومات واالتصاالت -٥



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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تضمن اهللا عز وجل ملن خرج يف سـبيله ال          : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة قال     
خيرجه إال جهاد يف سبيلي وإميان يب وتصديق برسويل فهو علي ضامن أن أدخله اجلنـة أو أرجعـه إىل                    

نه الذي خرج منه نائالً ما نال من أجٍر أو غنيمة ، والذي نفس حممد بيده ما من كلم يكلم يف سبيل مسك
اهللا إال جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم ، لونه لون الدم ورحيه ريح املسك ، والذي نفسي بيده لوال أن                     

 سارحتهم سعة ويشق علـيهم  أشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو يف سبيل اهللا أبداً ، ولكن   
. أن يتخلفوا عين والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل مث أغزو فأقتل مث أغزو فأقتل 

رواه البخاري عن حرمي بن حفص عن عبدالواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع ورواه مسلم عن أيب                  
  .أي بعدها: له خالف سرية م ، وقواجلرح ، ومجعه كلوم وكال: خيثمة ، والكلم 

 

  .  كل وقتك وأن يتالءم مع املدة اليت ستقضيها يف املكاند حىت ال يستنفأن يوفر قسط الراحة -٦
  . ملنع الشكوك)  إحياء-فعلي(أن يتيح فرصة للكسب املادي  -٧

 : مالحظات هامة
 :  اآليتإتباعإن الغطاء جزء حيوي ال ينفك عن رجل املخابرات يف كل حركاته وسكناته لذا جيب 

 واخلاصة لرجل املخابرات من هوايات وعمل ظاهري مـع نـشاطه   مراعاة دمج احلياة العامة -١
  . السري للحصول على املعلومات وعقد املقابالت عن طريقها

دراسة رجل املخابرات لنشاطه السري وخاصة ما يظهر به أمام من ال يعلمون عنه شيئا مـع   -٢
  . مالئمة الغطاء لشخصيته

 : مراحل بناء الساتر
بداية البد من حسن فكرة الساتر واحتوائها على شروط االختيار ومناسبة هذا اختيار الساتر ؛ - ١

   . االختيار للبيئة
بناء الساتر وجتربته ؛بعد اختيار فكرة الساتر املناسبة يتم الشروع يف إعداد كوادر العمل فيه مث  - ٢

   . جتربه هذا الكوادر داخل البلد اجلديد
دات ؛ويتم ذلك بعد جناح جتربة الساتر يتم تثبيته وتدعيمه بكل تثبيت الساتر وتدعيمه باملستن - ٣

   . املستندات القانونية بالدولة
 
  

  
  

  


  



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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 + مراسالت  /

 باملعسكر ، نستطيع أن نلخص لكم طريقـة اإلعـداد         االلتحاقجلميع اإلخوة الذين سألوا عن كيفية        :*
( لتدريبات البدنية املنشورة يف املعـسكر ، حـاول اقتنـاء سـالح             داوم على ا   : باملعسكر وهي    لاللتحاق

 وحاول أن تنشئ خلية أو مجاعة تستطيع        مث سم اهللا    .. واخلروج للربية وتطبيق قواعد الرمي      ) كالشينكوف  
سر اهللا لـك االلتحـاق      يأسوة حسنة حىت ي   أسود ينبع   ولك يف ما فعل     ،  من خالهلا العمل وقتال الكافرين      

  .اهدين يف بالد احلرمني بإخوانك ا
أما بالنسبة لإلخوة الذين سألوا عن املتفجرات وكيفية احلصول عليها ، نفيدكم علماً بـأن تـصنيع                  :*

املتفجرات ليس بتلك الصعوبة اليت يصورها أعداء اهللا لكي يصرفوا الشباب عن السالح الفعال الذي يرهب                
وسيف ( بتار عازمون بإذن اهللا على أخذ دورة التصنيع يف زاوية      أعداء اهللا أشد اإلرهاب ، وإننا يف معسكر ال        

  . وموسوعة اجلهاد تفيد من كان مستعجالً وباهللا التوفيق ..! ولكن يف وقتها املناسب ) ر ينص
  .  اقتراحاتك وصلت وجزاك اهللا كل خري :األخ أبو مهند  :*
 نعم ، حيتاج    :اجلزيرة حيتاج إىل رجال ، نقول        هل اجلهاد يف العراق و     :بالنسبة لإلخوة الذين يسألون      :*

إىل رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه ، وإن مل يكن اجلهاد حباجٍة إىل الرجال فهو حباجٍة إىل مـاذا ؟ دعـوا                    
ا خفافاً وثقاالً يف سبيل اهللا ، ولو سلمنا جدالً بأن اجلهاد ليس حباجٍة إىل               عنكم تثبيط القعدة العاجزين وانفرو    

  . إن الرجال هم من حيتاجون اجلهاد : ل فنقول الرجا
 قد صدر يف شأا بيان من :بالنسبة لإلخوة الذين أرسلوا يستفسرون عن عملية الوشم األخرية ، نقول  :*

القائد امليداين أيب هاجر حفظه اهللا ، وقد صدر قبله بيان إخواننا يف كتائب احلرمني حفظهم اهللا ، وهذا فيما                    
ولعل يف جملة صوت اجلهـاد العـدد        !! يضاح الصورة بعيداً عن وميات وخياالت املتخيلني        نعتقد كاٍف إل  

  .  ما يغين عن بسط الكالم يف هذا املقام – السادس عشر –األخري 
  . األخ أبو ياسر ، الرسالة وصلت ، وجزاك اهللا خري  :*
رسائلكم وصلت ، ويسعدنا أن نتلقى       :األخ أبو عبد الرمحن الشامي ، واألخ أبو قيتال ، واألخ عمر              :*

  . رسائلكم ، وجزاكم اهللا خرياً 
  .  نرحب بكم وبفوائدكم ، والشرط الذي اشترطته حمل اعتباٍر من قبلنا :األخ أبو جبل  :*
  .  جزاك اهللا خرياً على نصائحك وتنبيهاتك إلخوتك فيما خيتص مبوضوع االنترنت :األخ أبو محزة  :*
  . نرحب بك ، وياحبذا مزيداً من التواصل معنا ، وبارك اهللا فيك ، ) هال ( األخ  :*
  .  اقتراحك حمل البحث والدراسة وجزاك اهللا خرياً :األخ أبو إبراهيم  :*

 
 
 
 
 
 
 
 



 



      
 




      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٤٠  

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

  
 

 
 
 
   

   الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم
  ––وأنفسهم أعظم درجة عند اهللا وأولئك هم الفائزون وأنفسهم أعظم درجة عند اهللا وأولئك هم الفائزون 

يبشرهم رم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم يبشرهم رم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم 
          أبداً إن اهللا عنده أجر عظيمأبداً إن اهللا عنده أجر عظيم خالدين فيها  خالدين فيها ––مقيم مقيم 

  

 طريق اجلهاد والنصر كلّه كرامات وانتصارات ، وأنس وسعادة ، كـال     أنَّ  ظانٌ ال يظنن  ،
 إال أنه طريق قد فُرش باملكاره واملصاعب كما وصف اهللا         السماتو وإن كانت فيه تلك      هف

 ونقص من األموال واألنفس والثمـرات وبـشر         ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع     (: 
وأنفسكم  لتبلون يف أموالكم   (:  ومن تلك العقبات واملصاعب ما قاله اهللا تعاىل          ) الصابرين

 وإن تـصربوا  ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كـثرياً  
  ) . وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور 

     اهدون من األعداء األقربني واألبعدين أذىا اماٍت كثرياً وانعم ليسمعن متاماً ،  وافتراءات
  .  كما حصل للنيب 

أن ااهدين يستحلون دماء املسلمني     : امات املمجوجة اليت تقال هذه األيام       ومن تلك اال  
وتلك واهللا من املـضحكات وإال      )  إال كذباً    نكربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولو      ( 

الذين قاموا للدفاع عنـها بأنفـسهم       كيف يعقل أن يقوم الغيورون على األمة املكلومة و        
  .. الذين ال حول هلم وال قوة ءبقتل املسلمني األبريا؛ ومهجهم 

وأن يقوم محاة األعراض بانتـهاكها  ..  اجلراح بنكئها من جديد  مداوو وهل يعقل أن يقوم   
!!..  

  ..!!أحقاً أن الناس إىل اآلن مل يعرفوا حقيقة ااهدين بعد 
ات شياطني اإلنس القاعدين عن اجلهاد والقائلني إلخوام هلم إلينا وال أم أنَّ هذه من تلبيس    

  ..يأتون البأس إال قليالً 
فليسريوا ..  من قبلهم    هلم إال ما قد قيل للرسل والصاحلني      أال فليعلم ااهدون أنه ال يقال       

  ..وال يلتفتوا ألقوال املرجفني املخذلني 
      فعالم تبغي العيش يف األخطارقالوا فدربك باملكاره موحش  

  قلت املكاره وصف درِب جناننا     أم النعيم فوصف درب النار


